
Skorzystaj  
z oferty PFR  
dla innowatorów



Grupa instytucji  
finansowych i doradczych  
dla przedsiębiorców, 
samorządów  
i osób prywatnych,  
której celem są inwestycje 
wspierające zrównoważony 
rozwój społeczny  
i gospodarczy kraju

Polski Fundusz Rozwoju
Dla kogo? PFR w liczbach

Duże
przedsiębiorstwa

Mikro-, małe  
i średnie  

przedsiębiorstwa

Nowe 
innowacyjne firmy

Klienci
indywidualni

Firmy
zagraniczne

Samorządy  
i sektor publiczny

2,8 mld zł 
na innowacje

1,5 mld zł
na polskie  

przedsiębiorstwa

5 mld zł
na inwestycje

infrastrukturalne

6 mld zł
na inwestycje

mieszkaniowe
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dla osób  
indywidualnych

dla osób  
indywidualnych

dla  
start-upów

dla  
start-upów

dla  
start-upów

Fundusze VC

Projekty PFR dla innowatorów

Startup.pfr.pl 
 

dla osób indywidualnych, start-upów i MŚP
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Startup.pfr.pl

Jedno okienko  
dla innowatora

Z portalu dowiesz się,  
jak Grupa PFR może  
wesprzeć Cię m.in. w:

ubezpieczeniu 
Twojego biznesu

ekspansji 
na rynki  
zagraniczne

rozwoju 
Twojego 
pomysłu

akceleracji 
i szkoleniach

case studies firm, które  
skorzystały ze wsparcia

Na startup.pfr.pl znajdziesz ponad 
150 programów wsparcia
PFR, PARP, KUKE, ARP,  
ARP GAMES, BGK, PAIH oraz:

wyszukiwarkę inicjatyw  
dopasowanych do Twoich potrzeb

panel  
użytkownika

wszystkie terminy  
naborów i konkursów

mapę ekosystemu  
innowacji

bazę ekspertów

znalezieniu  
finansowania
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Na jakim etapie jest Twój projekt?

Mam pomysł 
na biznes

Chcę rozwinąć 
moją firmę

Planuję ekspansję 
zagraniczną

Na portalu jest ponad  
150 programów wsparcia 
na każdym etapie  
rozwoju projektu.

Nowości: 
Zaawansowane  
filtrowanie programów 
wg. potrzeb  
użytkownika

Sylwetki funduszy 
VC, które mogą  
zainwestować  
w Twój projekt

Codziennie nowe  
informacje w sekcji 
Aktualności 

Wkrótce: 
jeszcze bardziej  
funkcjonalna  
strona główna 
i profil użytkownika
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Całodniowe  
warsztaty z metody  
design thinking  
stosowanej w Google  
przy tworzeniu  
innowacyjnych produktów

Ponad 8 polskich miast

Ponad 1200 uczestników,  
w szczególności studentów

Ponad 160  
godzin warsztatów 

w całej Polsce

Naucz się budować trzy  
podstawowe kompetencje:

Zrozumienie użytkownika 
(Empatia)

Myślenie 10x  
(Myślenie bez granic)

Eksperymentowanie  
(Tworzenie prototypów)

Kolejna edycja już wkrótce
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Międzynarodowy program 
edukacyjny dla przyszłych 
polskich przedsiębiorców 
technologicznych 
i wizjonerów.

Dla kogo? 

Osoby między 20 a 35 
rokiem życia, które 
intensywnie pracują nad 
swoją ścieżką rozwoju 
i pomysłami na własną 
działalność

Jaka formuła?

3 tygodnie warsztatów 
biznesowych we 
współpracy z partnerami

Tygodniowe szkolenie 
w University of 
Cambridge

Edukacja 
przez 
wyzwania

Mentoring
peer-to-peer

Personalny
plan 
rozwoju

Szkolenie
w Cambridge

Kształcenie 
przez  
praktyków

Klub 
Pionierów

Planowany start naboru  
do drugiej edycji: maj/czerwiec 2019
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Międzynarodowy  
program edukacyjny  
dla innowacyjnych 
polskich spółek 
farmaceutycznych  
i medycznych

Dla kogo?

Spółki z branży 
farmaceutycznej oraz 
medycznej, pracujące nad 
produktami leczniczymi, 
wyrobami medycznymi  
lub usługami wspierającymi 
przedkliniczny bądź 
kliniczny rozwój 
innowacyjnych leków

Kiedy?

2 tygodnie na przełomie 
czerwca i lipca 2019 r.

Gdzie?

Warszawa  
i Wielka Brytania

Co zyskasz?
• rozwiniesz kompetencje biznesowe;

• zdobędziesz branżowy know-how od doświadczonych praktyków;

• nawiążesz kontakty z potencjalnymi partnerami biznesowymi 
– firmami farmaceutycznymi i medycznymi, przedstawicielami 
publicznego i prywatnego sektora ochrony zdrowia, start-upami;

• zapoznasz się z aktualnymi możliwościami finansowania projektów 
farmaceutycznych i medycznych;

• otrzymasz bezpośrednią szansę na pozyskanie inwestycji od funduszy VC.

Nabór otwarty do 26.05.2019 r.

Aplikuj!

Wejdź na stronę: www.startup.pfr.pl/akademia-biomed  
i wypełnij krótki formularz on-line.

8#PFRInnowacje



Program mentoringowy  
skierowany do start-upów,  
którego celem jest  
wsparcie w rozwoju  
kompetencji biznesowych  
polskich młodych firm  
przez doświadczonych  
ekspertów. 

Wybrani mentorzy

rozwój  
biznesu

Radek Zaleski
Head of Growth,  
Netguru

Kacper Winiarczyk
ex General Manager Uber,  
ex General Manager ofo

Karol Sadaj
Country Manager,  
Revolut

Marcin Szeląg
Partner,  
Innovation Nest

Kamila Staryga
Google X

tworzenie  
zespołu

marketing

relacje
inwestorskie 

zarządzanie
produktem

Uczestnicy 
Start-upy we wczesnej 
i średniej fazie 
rozwoju (do 7 lat na 
rynku), które określą 
i umotywują, w czym 
i dlaczego potrzebują 
wsparcia

Aktualnie trwa
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2,3 mld zł  

Kapitalizacja

2,7 mld zł
Budżet  

PFR Ventures

4,3 mld zł
Po dodaniu  

środków prywatnych

IoT Zdrowie FinTech

 oraz wiele innych

W liczbach

Programy PFR Ventures

W co zainwestują?

do 3 mln 
(I runda do 1 mln) Venture Capital

do 4 mln  
(wraz z follow-on)

od 5 mln do 21 mln

od 1 mln do 60 mln

do 60 mln

Fundusze  
koinwestycyjne  

z Aniołami Biznesu

Fundusze  
koinwestycyjne  

lub Venture Capital

Venture Capital

Corporate  
Venture Capital  

/ Venture Capital

max. 
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Centralny Dom Technologii

Laboratorium edukacji 
technologicznej:
przestrzeń edukacyjno – 
promocyjna technologii 
i innowacyjnych 
eksperymentów cyfrowych

Główne elementy:

Tematyczny  
showroom  

nowych polskich 
technologii

Sale warsztatowe  
do prowadzenia  

zajęć w metodologii 
STEAM

Sala konferencyjna  
dla wydarzeń 
komercyjnych  

i inicjatyw non-profit

Planowany start:  
lipiec/sierpień 2019
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Inkubacja i akceleracja 
 

Ruszają nowe 
programy  
z Grupy PFR

Platformy startowe (PARP):  
wsparcie do 800 tys. złotych na projekt, 
otrzymasz m.in. darmową obsługę prawną, 
księgową oraz doradztwo podatkowe, wsparcie 
techniczne i technologiczne

ScaleUp (PARP):  
programy akceleracyjne – ponad 20 akceleratorów 
w całej Polsce, 200 tysięcy złotych na start

Poland Prize:  
Program zachęcający zagraniczne start-upy  
do rozpoczęcia działalności w Polsce
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Buenos Aires

Sao Paulo

Santiago

Lima

Meksyk

Los Angeles

San Francisco

Bogota

Waszyngton
Nowy Jork

Toronto

Chicago

Houston

Dakar

Abidżan

Johannesburg

Lagos

NairobiKigali

Addis Abeba

Casablanca Algier

Lisbona
Madryt

Mediolan
Paryż

Londyn
Dublin

Oslo

Kopenhaga

Amsterdam

Helsinki

Frankfurt

Sztokholm

Praga
Budapeszt

Belgrad
Zagrzeb

Wiedeń
Bukareszt

Stambuł

Mińsk
Wilno

Moskwa

Kijów

Ateny

So�a

Kair
Tel Awiw

Tibilisi

Baku

Teheran

Dubai

Kuwejt

Rijad
Mumbaj

Ułan Bator

Taszkent

Astana

Dżakarta

Singapur
Kuala Lumpur

Ho Chi Minh City

Tajpej

Szanghaj

Tokio
Seul

Chengdu

Bangkok
Manila

Sydney

Zagraniczne Biura Handlowe (PAIH)
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startup.pfr.pl 
Skorzystaj z oferty PFR dla innowatorów

@ PFRInnowacje
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