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Agenda

1. Przygotowanie projektu/ biznesu i proces pozyskiwania 
finansowania

2. Kontr-przykłady z życia wzięte

3. Proces pozyskiwania na przykładzie Bridge Alfa

4. Krajobraz inwestycyjny w Polsce 2020 (wg Inovo)



Moje doświadczenie

• Obecnie - członek zarządu funduszu ERC sp. z o.o. (Bridge Alfa, edycja 2017)

•Wcześniej

• Epic Ventures sp. z o.o. – konsultacje dla startupów, pozyskiwanie finansowania, 
sprzedaż spółek

• Venture Incubator SA - inkubator komercyjny

•Monetto (Prender sp. z o.o.) - social lending w Polsce

• Grill IT - spotkania przedsiębiorców we Wrocławiu

• Janmedia Interactive sp. z o.o. - dyrektor operacyjny

• Internet Designers SA - analityk systemowy

• Cubeteam sp. z o.o. - spółka portfelowa MCI - szef zespołu programistów



Jak myśleć o procesie
pozyskiwania finansowania?



W skrócie- „sprzedaż”

• Traktujcie pozyskiwanie finansowania zewnętrznego jak
„sprzedaż” gdzie „klientem” jest inwestor:
• oferujecie produkt inwestycyjny - udziały w firmie
• przygotowujecie materiały opisujące parametry tego produktu
• ruszacie ze sprzedażą (pamiętajcie - klientem jest inwestor)
• uważnie słuchacie potrzeb swoich „klientów” (na ten moment -

inwestorów)
• nie słuchacie gdy ktoś mówi „nie”





Jak przygotować swój biznes

• Przed spotkaniem z inwestorem - „znajdź perspektywiczny rynek”
• Na spotkaniu z inwestorem - „pokaż uporządkowany biznes”
• Po spotkaniu - „dowieź obiecane wyniki”



Przed spotkaniem z 
inwestorem

„Znajdź perspektywiczny rynek”



Model biznesowy VC

• Pamiętaj o modelu  biznesowym inwestora VC:

• „Pomnażanie pieniędzy”

• na 10 inwestycji: 

• 1 zwraca całość zainwestowanych pieniędzy z nawiązką - jest 
„Idealną Inwestycją”, 

• 2-3 zwracają się „na zero”, 

• reszta przepada

• Musisz być zatem tą właśnie „Idealną Inwestycją” – udowodnij, że tak jest 



Przykład na liczbach

• ERC - fundusz 40M pln

• Inwestuje w projekt „X” 1M pln za 25% (wycena projektu = 4 m pln)

• Jeśli ten projekt urośnie 40x (wycena 160M, zakładamy że nasz udział 
procentowy się nie zmieni) - wtedy zwróci nam cały fundusz

• Należy na to patrzeć w perspektywie 5-10 lat

• Liczby wydają się abstrakcyjnie wysokie, ale 160M zł to „tylko” 40M USD 
- porównajmy to z rosnącą rzeszą „jednorożców” czyli firm prywatnych 
wycenianych powyżej 1 MLD USD



Idealna Inwestycja

• Dynamicznie rozwijający się rynek
• Zgrany i kompetentny zespół
• Dobry produkt



Rynek-Zespół-Produkt

• Smart-Ass team building kick-ass product in a big-ass 
market (Jeff Clavier, So4-Tech VC)



Jakie pytania warto sobie zadać

• Czy twój startup rozwiązuje realny problem biznesowy? 
(RYNEK / PRODUKT)

• Czy masz „trakcję”? (RYNEK)

• Czy masz zespół, który „dowozi”? (ZESPÓŁ)

• Czy jesteś gotowy na wspólnika? (ZESPÓŁ)

• Czy masz plan działań na najbliższe 18-24 mies? (ZESPÓŁ/ 
PRODUKT)



Czy twój startup rozwiązuje realny problem 
biznesowy?
• Problem biznesowy dotyczy klienta - powinien być rozpatrywany z 

jego perspektywy
• Startupy często „przez pomyłkę” budują coś co nie jest nikomu 

potrzebne
• Kluczowe jest zrobienie czegoś co klient będzie chciał używać i za co 

zapłaci 
• => Customer Development, Product-Market-Fit



Dlaczego startupy
upadają?



Czy masz „trakcję”?

• Trakcja = policzalny/ namacalny dowód na istnienie potrzeby 
rynkowej
• Istnienie potrzeby rynkowej możemy badać na różnego rodzaju 

prototypach
• Istotne jest, że te prototypy lub wstępne wersje produktu testujemy 

na rzeczywistych użytkownikach/ klientach (PŁACĄCYCH!)



Czy masz zespół, który „dowozi”?

• „Minimalny sensowny zespół”

• Hacker Hipster Hustler

• Inwestorzy nie lubią zespołów jednoosobowych
• Istotna przewaga zespołu jednosoobowego

• Lepsze proporcje udziałowe :)

• Motywowanie kluczowych pracowników



Czy jesteś gotowy na wspólnika?

• Podział kompetencji

• Podział władzy

• Ego

• Kontrola spółki

• Odpowiedzialność za wyniki spółki

• „Nadzór właścicielski” ze strony inwestora



Czy masz plan działań na najbliższe 18-24 
miesięcy?
• Wskaźniki!
• Kosztowe – Milestones - produktowe, sprzedażowe 
• Przychodowe - KPIs - ilościowe wskaźniki, szczegółowe, dotyczące 

zarówno produktu, spółki, itp



Na spotkaniu z inwestorem
„Pokaż wyniki”



Na - spotkaniu - pitch deck „10-20-30 / Guy 
Kawasaki”
• Problem i rozwiązanie

• Model biznesowy

• Dlaczego to zadziała

• Marke9ng i sprzedaż

• Konkurencja

• Zespół

• Wskaźniki biznesowe i finansowe

• Aktualny status prac



Po spotkaniu z inwestorem
„Dowieź wyniki”



Utrzymaj kontakt

• Najlepszy PR to ”PR-ogress” – pokaż, że coś się dzieje i 
idziesz dalej niezależnie od rozmów o inwestycji
• Okresowe informowanie o postępach
• Zwłaszcza w sytuacjach osiągnięcia istotnych milestones, artykułów 

prasowych itp. 
• Bardzo możliwe ponowne zainteresowanie inwestora



Podsumowując

1. Znajdź perspektywiczny rynek
2. Pokaż uporządkowany biznes/ prototyp/ pomysł na biznes
3. Dowieź wyniki



Kontr-przykłady

• W ciągu roku funkcjonowania odrzuciliśmy już kilkadziesiąt
projektów
• „Paliwo kompozytowe” - zespół nie dowozi
• „Akumulator cieplny” - zespół jednosobowy
• „Domofon” - za mały rynek, brak wyraźnej potrzeby rynkowej



Proces pozyskiwania 
finansowania



Całościowy proces

1. Poznawanie się obu stron – do analizy projektu potrzebujemy:
1. Formularz zgłoszeniowy – uruchamia proces inwestycyjny
2. Pitchdeck – prezentacja 
3. Arkusz wyników i prognoz – arkusz kalkulacyjny
4. Zalążek biznesplanu – dokument / prezentacja

2. Weryfikacja formalna, że możemy zainwestować
3. Podpisanie Termsheet z podstawowymi założeniami transakcji
4. Przygotowanie do Komitetu Inwestycyjnego w NCBR
5. Podpisanie Umowy Inwestycyjnej 



Weryfikacja formalna, że możemy zainwestować

• Projekt spoza województwa mazowieckiego
• Projekt potrzebuje nie więcej niż 1 mln zł na przeprowadzenie prac badawczo-

rozwojowych
• Prace badawczo rozwojowe wpisują się w obszary (KIS):

• KIS 4, WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, 
MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII (stary KIS 7)

• KIS 6, ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU (stary KIS 9)
• KIS 8, WIELOFUNKCYJNE MATERIAŁY I KOMPOZYTY  O ZAAWANSOWANYCH 

WŁAŚCIWOŚCIACH, W TYM NANOPROCESY  I NANOPRODUKTY (stary KIS 13)
• KIS 9, SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE (stary KIS 14)
• KIS 10, INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE (stary KIS 15)
• KIS 12 AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH (stary KIS 17)
• KIS 14. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE (stary KIS 19)



Podpisanie Termsheet

• Wskazanie stron inwestycji
• Parametry inwestycji:
• Parametry ekonomiczne 
• Parametry kontroli właścicielskiej

• Klauzula wyłączności negocjacyjnej
• Spodziewany termin podpisania umowy inwestycyjnej
• NEGOCJACJE





Biznesplan Bridge Alfa (wymóg NCBR) 
• Executive summary (max. 2 strony, w tym skrócony opis 

komponentu B+R) 
• Wskazanie Grantobiorcy

• Opis Projektu
• Założenia i cel projektu
• Innowacyjność projektu
• Własność intelektualna, potencjał w zakresie IP
• Stan obecny realizacji projektu
• Harmonogram i budżet projektu
• Strategia komercjalizacji 

• Potencjał rynkowy
• Analiza rynku/popytu
• Analiza konkurencji
• Czynniki sprzyjające rozwojowi rynku (market drivers) 
• Czynniki hamujące rozwój rynku (market restraints) 
• Analiza SWOT 

• Potencjał wzrostu wartości projektu
• Analiza opłacalności realizacji projektu
• Identyfikacja wkładu wnoszonego przez 

pomysłodawców
• Prognozowana opłacalność inwestycji
• Horyzont inwestycyjny
• Strategia wyjścia Funduszu z inwestycji 

• Uwarunkowania formalne, w tym:
• Zestawienie prac B+R w podziale na zadania z 

przypisaniem rodzaju badań (podstawowe, 
przemysłowe, prace rozwojowe), wskazaniem 
aktualnego i prognozowanego do osiągnięcia poziomu 
TRL wraz z uzasadnieniem i wskazaniem kwot

• Określenie kamieni milowych projektu B+R
• Uzasadnienie zgodności Wsparcia dla Grantobiorcy z 

zasadami dotyczącymi pomocy publicznej 
• Uzasadnienie zgodności Projektu B+R z mandatem 

inwestycyjnym Funduszu 



Ekosystem inwestycyjny w Polsce AD 2020

• Fundusze NCBR Bridge Alfa – inwestycja w B+R, limit 1 mln zł –
kilkadziesiąt podmiotów
• Fundusze PFR (Polski Fundusz Rozwoju) – Biznest, Starter, CVC, 

Otwarte Innowacje, KOFFI – kilkanaście podmiotów
• Fundusze EIF (European Investment Fund) – kilka podmiotów
• Fundusze zagraniczne aktywne w PL – kilka podmiotów
• Aniołowie biznesu
• Dofinansowanie z programów unijnych, programy akceleracyjne









Co dalej? Źródła wiedzy

• Książki – raczej zagraniczne np. ostatnio wydana po polsku „Secrets of Sand 
Hill Road”, „High Growth Handbook”, „Zero to One”, książki opisane na moim 
blogu
• Blogi – www.skwiecien.pl, www.private-equity.pl, www.startupakademia.pl

• TwiLer – inwestorzy zagraniczni, polscy, przedsiębiorcy

• NewsleLery – www.pucek.com
• Podcasty – Maciej Filipkowski, Jakub Chmielniak
• Wideo – YT: Zapytaj VC

• www.StartupSchool.org – kompletny kurs przedsiębiorczości od Y 
Combinator

http://www.skwiecien.pl/
http://www.private-equity.pl/
http://www.startupakademia.pl/
http://www.pucek.com/
http://www.startupschool.org/


Dziękuję za uwagę.
Zapraszam do współpracy. 

Sebas;an Kwiecień
tel. 604 102 100

sebas;an.kwiecien@ERC.vc

www.skwiecien.pl (blog o finansowaniu startupów)
www.ERC.VC (fundusz Bridge Alfa) 

http://www.skwiecien.pl
http://www.ERC.VC

