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Biznes dla wiedzy, 
wiedza dla biznesu 

18 maj 2011 r.
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Dlaczego PFP realizuje projekt 
Pomeranus Seed?

• duży, niezagospodarowany potencjał intelektualny i rosnąca 
liczba innowacyjnych pomysłów

• niechęć tradycyjnych instytucji finansowych do  angażowania 
się w finansowanie pierwszej, zalążkowej, fazy przedsięwzięć
innowacyjnych

• w praktyce brak instrumentów, pozwalających na 
komercjalizację unikalnych projektów

• wykorzystanie szansy, jaką daje możliwość pozyskania 
funduszy unijnych na rozwój nowatorskich projektów

• element strategii PFP





Do kogo skierowany jest projekt?

• przedsiębiorczych naukowców, którzy chcą
skomercjalizować wyniki badań naukowych

• firm, które mają innowacyjne pomysły i chcą rozwijać
się w nowym kierunku, poprzez tworzenie nowych 
przedsięwzięć gospodarczych

• twórczych, ambitnych osób i zespołów, 
dysponujących nowatorskim pomysłem i / lub unikalną
wiedzą



Obszar realizacji projektu
Projekt obejmuje działaniem 
obszar sześciu województw:
• Zachodniopomorskiego
• Pomorskiego
• Kujawsko-pomorskiego
• Wielkopolskiego
• Dolnośląskiego
• Lubuskiego



POMERANUS SEED



Zakres projektu

Pomeranus Seed obejmuje szeroko rozumiane branże:
• biotechnologii, 
• nanotechnologii materiałów i wyrobów,
• technologii informacyjno–komunikacyjnych (ICT).



Etapy realizacji projektu

Wniosek

Weryfikacja

Ocena

Zakwalifikowanie 
projektu do etapu 

preinkubacji

Odrzucenie projektu

Nabór wniosków



Opracowanie indywidualnego planu preinkubacji

Usługi wsparcia

Opieka mentorów

Usługi doradców

Zapewnienie powierzchni biurowej 
i/lub laboratoryjnej

Etapy realizacji projektu
I Etap - PREINKUBACJA



Preinkubacja

Dopasowana do charakteru przedsięwzięcia

Doskonała w przypadku projektów R&D z uczelni wyższych

Planowana w uzgodnieniach z Zespołem Projektowym

Finansowana w 100% przez PFP

Czas trwania od 3 do 12 miesięcy



Umowa inwestycyjna
/ powołanie spółki

Realizacja przedsięwzięcia

Etapy realizacji projektu
II Etap – WEJŚCIE KAPITAŁOWE

Raport Oceniający
Zasadność Inwestycji

Biznes Plan

Zespół Inwestycyjny

Rezygnacja z projektu



Strategia inwestycyjna

min. 20 projektów na etapie preinkubacji
min. 15 założonych i wspartych kapitałowo spółek 

Czas realizacji projektu: 01.08.2009 r. – 31.12.2013 r.

Wyjście z inwestycji po 5-7 latach

Wartość objętych przez PFP udziałów / akcji 
w każdej z utworzonych spółek - do 200 tys. euro / 

łącznie 3,0 mln euro

Udział PFP w kapitale zakładowym utworzonej spółki 
- poniżej 50%



• przekształcenie prototypu / usługi testowej w produkt/ 
usługę rynkową

• wprowadzenie produktu/ usługi na rynek
• pozyskanie doświadczonego zarządu
• działania marketingowe
• licencjonowanie technologii i dystrybucję
• transfer technologii
• uzyskanie i utrzymanie praw własności przemysłowej

Przeznaczenie środków z 
dokapitalizowania spółki przez PFP



Wyjście PFP z inwestycji

Sposoby wyjścia zdefiniowane w Umowie 
Inwestycyjnej

Przewidywany okres zaangażowania PFP 
wynosi 5-7 lat



Pomeranus Seed
Polska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
Tel. 91 312 92 48
Fax 91 312 92 01

biuro@pomeranusseed.pl
www.pomeranusseed.pl

www.pfp.com.pl


