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INWESTYCJE W PROJEKTY B+R
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O FUNDUSZU

Inwestorzy
> 20%

NCBiR 
< 80%

Fundusz został utworzony we współpracy z NCBiR w ramach konkursu Programu Operacyjnego Inteligentny

Rozwój 2014-2020 poddziałanie 1.3.1: wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez

fundusze typu proof of concept (PoP) – Bridge Alfa

invento

Kapitalizacja funduszu 36 MLN PLN

Start funduszu 3Q 2018

Zakładany okres inwestycji do 5 lat

Wyjście z inwestycji do 31.12.2025 r.

Wkłady do Funduszu



Chemia i nowe 
materiały

10%

Inne
20%

Energetyka
20%

IT
30%

Medycyna
20%

POLITYKA INWESTYCYJNA FUNDUSZU
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Przedmiot inwestycji projekty badawczo –

rozwojowe, które mają na celu 

stworzenie prototypu nowych 

produktów/ technologii 

gotowych (po inwestycji) do 

wprowadzenia na rynek

Planowana ilość inwestycji ok 30 spółek

Wartość inwestycji w 1 

spółkę
do 1 MLN PLN

Transzowanie inwestycji 

Branże, w które Fundusz będzie inwestował



ZARZĄD FUNDUSZU
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Jacek Murawski –

Prezes Zarządu 

20 letnie doświadczenie w 

zarządzaniu przedsiębiorstwami

oraz w inwestycjach venture 

capital

Robert Bieleń –

Wiceprezes Zarządu

12 letnie doświadczenie w 

finansowaniu przedsiębiorstw i

inwestycjach venture capital 

Konrad Maciejewski –

Wiceprezes Zarządu

10 letnie doświadczenie w 

zarządzaniu projektami

badawczo-rozwojowymi dla

największych firm 

farmaceutycznych



ZAŁOŻYCIELE I INWESTORZY FUNDUSZU
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Inwestorzy Prywatni - wiele lat doświadczenia w VC w Polsce, Regionie EEC i Europie Zachodniej.

Z sukcesem zrealizowali wiele inwestycji i wyjść kapitałowych. Branże: Fintech, E-commerce, IT i ICT.

Fundusz VC (New York, USA). Ponad 20 lat doświadczenia w VC w Polsce, Regionie EEC i Europie

Zachodniej i USA. Z sukcesem zrealizował wiele inwestycji i wyjść kapitałowych. Branże: Medycyna, IT i ICT.

SPIN-US sp. z o.o. - spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego powołana w celu komercjalizacji wiedzy i technologii

wypracowanych na uczelni. Prowadzi własny inkubator przedsiębiorczości.

Falco Advisers sp. z o.o. – firma świadcząca obsługę prawną oraz usługi corporate finance dla małych i

średnich firm, założona przez ekspertów wywodzących się z funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i

kancelarii prawnych.



STRUKTURA ORGANIZACYJNA FUNDUSZU
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Invento Capital s.k.

FUNDUSZ /ASI/

KOMITET INWESTYCYJNY

ZARZĄD

Invento Capital Sp.z o.o.

Spółka Zarządzająca /ZASI/

/Komplementariusz w Funduszu

Inwestorzy /wpłata kapitału/

/Komandytariusze w Funduszu/

Spółka portfelowa

sp. z o.o./ SA

Spółka portfelowa

sp. z o.o./ SA

Spółka portfelowa

sp. z o.o./ SA

Spółka portfelowa

sp. z o.o./ SA



PROCES INWESTYCYJNY 

invento

Fundusz zakłada inwestycje w projekty, których źródłem będą:

osoby fizyczne - naukowcy, doktoranci, studenci, pomysłodawcy i byli pracownicy polskich i międzynarodowych korporacji,

małe przedsiębiorstwa – spółki, które mają pomysł na opracowanie nowych technologii lub produktów w branży w której

działają od lat, ale nie mają wystarczających środków na prowadzenie prac R&D - zawiązanie spółki joint venture aby opracować

nowy produkt/technologię.

Kanały akwizycji:

uczelnie i jednostki naukowo – badawcze;

kontakty biznesowe założycieli Funduszu;

Sieć Aniołów Biznesu, inkubatory technologiczne, parki technologiczne,

marketing i eventy.

Akwizycja
Selekcja i 

ocena
Komitet 

inwestycyjny
Umowa 

inwestycyjna 

Nadzór nad 
spółką 
celową

Dalsze 
finansowanie 
lub wyjście 



Kapitał na realizację projektu B+R: 

➢ finasowanie wszelkich niezbędnych prac do momentu powstania prototypu produktu/ opracowania nowej technologii – aż do TRL IX 

➢ pokrycie kosztów ochrony patentowej 

➢ koszty związane z przygotowaniem do wejścia na rynek (certyfikacja produktów, analizy rynku, udział w targach etc.) 

Jakie wydatki możemy finansować?:

➢Wynagrodzenie zespołu biorącego udział w projekcie

➢Wynajem pomieszczeń

➢Zakup maszyn, urządzeń i specjalistycznego sprzętu

➢Koszty prac podwykonawców 

➢Zakup surowców i materiałów 

➢Wszelkie inne koszty niezbędne do prowadzenia prac B+R

PROGRAM BRIDGE ALFA JEST BARDZIEJ ELASTYCZNY NIŻ INNE PROGRAMY UNIJNE –

TO NIE TYLKO DOTACJA ALE PRZEDE WSZYSTKIM INWESTYCJA FUNDUSZU 

CO OFERUJEMY 
PRZEDSIĘBIORCOM I NAUKOWCOM 

invento



DWIE FAZY INWESTYCJI: 

➢ PROOF OF PRINCIPLE – walidacja założeń projektu przed zawiązaniem spółki – do 200 tys. PLN na jeden projekt 

➢PROOF OF CONCEPT – właściwa realizacja projektu B+R już w spółce celowej – do 1 mln PLN na jeden projekt 

POMYSŁODAWCY + FUNDUSZ = SPÓŁKA 

Wsparcie merytoryczne:

➢Budowanie zespołu;

➢Weryfikacja założeń biznesowych projektu przez ekspertów branżowych;

➢Doradztwo prawne dla spółki;

➢Doradztwo finansowe dla spółki;

➢Wsparcie w komercjalizacji wyników projektu B+R

CO OFERUJEMY 
PRZEDSIĘBIORCOM I NAUKOWCOM 
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Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej:

- due diligence osobowe, prawne, finansowe i technologiczne projektu 

- analiza potencjału rynkowego dla wyników projektu

- opracowanie harmonogramu i budżetu przeprowadzenia projektu 

- przygotowanie ścieżek komercjalizacji projektu i dalszych rund finansowania/exitu 

Dostęp do ekspertów branżowych – obecni Partnerzy Funduszu oraz kadra menedżerka polskich i 

międzynarodowych korporacji – możliwość weryfikacji potencjału rynkowego projektu

WŁAŚCIWA SELEKCJA PROJEKTÓW

I „SMART MONEY”
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Dostęp do ekspertów naukowych – pracownicy współpracujących uniwersytetów – due diligence technologii;

Doświadczony zespół finansowo – prawny funduszu – przygotowanie rzetelnego biznes planu projektu, 

zabezpieczenie praw własności intelektualnej, umowy inwestycyjne i nadzór na realizacją projektu

Kompetencje kadry zarządzającej i ekosystem partnerów – Partnerzy Branżowi Funduszu, kontakty biznesowe 

z dużymi korporacjami – możliwości wsparcia spółek portfelowych w komercjalizacji projektów na rynku i 

przygotowanie exitu 

Współpraca z funduszami venture capital, sieciami aniołów biznesu, inwestorami branżowymi – II runda 

finansowania

WŁAŚCIWA SELEKCJA PROJEKTÓW

I „SMART MONEY”



ŚCIEŻKI ROZWOJU PROJEKTÓW
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WYJŚCIE

Z INWESTYCJI
IPO i exit 

na giełdzie                    

Sprzedaż do funduszy

Private Equity

Sprzedaż inwestorowi

branżowemu

Rozwój firmy/ 

zbudowanie skali/

ekspansja rynkowaInwestycja w projekt 

B+R zawiązanie spółki 

portfelowej

Prototyp produktów, 

gotowe do wdrożenia 

technologie

Fundusze VC

Inwestorzy branżowi

Aniołowie Biznesu

II runda finansowania

środki na komercjalizację 

rynkową

Sprzedaż technologii 

inwestorowi branżowemu
MBO

LBO                  



ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
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Robert Bieleń

+48 602 146 883


