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FINANSOWANIE INNOWACJI 

 

 Modele finansowania, mechanizm rund kapitałowych i relacje z inwestorami 

 Publiczne źródła finansowania komercjalizacji technologii 

 Optymalna strategia doboru źródeł finansowania 

 

Termin 18 lutego 2016 r., godz. 10:00 – 17:00 

Miejsce Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości Smolna 

Zakres 
tematyczny 

1. Możliwości komercjalizacji pomysłów naukowych 

a) Aspekty finansowe wnoszenia aportu do spółki 

b) Przykładowe kryteria wyboru źródła finansowania przez 

przedsiębiorców 

c) Źródła inwestowania 

d) Aniołowie Biznesu a Fundusze Seed/ VC/ New Connect – 

porównanie 

2. Optymalna strategia doboru źródeł finansowania 

a) Piramida wzrostu organizacyjnego 

b) Fazy rozwoju vs „Bariery wzrostu” 

c) Sposoby pozyskiwania funduszy 

3. Biznes Plan jako podstawa podejmowania decyzji inwestycyjnej 

a) Podstawowe założenia i elementy BP 

b) Przegląd zawartości efektywnego BP 

c) Wskazówki i zalecenia 

4. Proces inwestycyjny 

a) Typy inwestycji 

b) Prawne aspekty współpracy inwestora  z pomysłodawcą  

5. Publiczne źródła finansowania komercjalizacji technologii 

a) Perspektywa finansowa 2014-2020 

 

Certyfikat Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymują certyfikat, potwierdzający 

zdobyte kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii. 

 

Metodologia 

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących minimalnie 6 a maksymalnie 15 osób 

i ukierunkowane są na budowanie relacji biznesowych. Wszystkie treści przekazywane są 

w oparciu o przykłady konkretnych projektów zaczerpniętych z doświadczenia prelegenta 

i Grupy  INVESTIN.  
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Prowadzący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbiorcy 

Finansowanie innowacji to warsztat dedykowany następującym grupom osób, odpowiadającym 

za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych: właściciele, kadra kierownicza, 

menedżerowie, specjaliści, pomysłodawcy. 

 

 

Wojciech Szapiel – Finansowanie innowacji 

Współzałożyciel i Partner Zarządzający Polish Investment Fund, w ramach 

którego dokonał ok. 90 inwestycji (Clean-Tech, biotechnologia, ICT) spośród 

blisko 2500 przeanalizowanych projektów technologicznych. Pełni także funkcję 

Prezesa Zarządu Inventity Foundation. Odpowiada za strategię, 

strukturyzowanie transakcji kapitałowych oraz nadzór nad spółkami 

portfelowymi. Posiada bogate doświadczenie związane z sektorem 

Technologie, Media, Telekomunikacja (TMT). Pracował m.in. dla National 

Power Plc., Comarch SA oraz Capgemini, będąc odpowiedzialnym za rozwój 

biznesu w obszarze konsultingu informatycznego oraz biznesowego w Polsce i 

Wlk. Brytanii. Członek  Rad Nadzorczych oraz Komitetów Strategicznych 

spółek: Appliccon, SkyDoc, Equlibrum, MEC. Pełni również funkcję Członka 

Zarządu Izraelsko-Polskiej Izby Gospodarczej oraz Dyrektora Inwestycyjnego 

w Science2Business. Jest współautorem strategii rozwoju trzech inkubatorów 

przedsiębiorczości oraz Parku Naukowo Technologicznego na terenie 

południowej Polski.  

Absolwent prestiżowego programu Akademii Psychologii Przywództwa 

organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Grupę 

Values. Ukończył również Zarządzanie Finansami, Metody Ilościowe 

w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz Zarządzanie Biznesem. 
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Grupa INVESTIN 

Grupa INVESTIN od ponad 13 lat rozwija i finansuje zaawansowane technologie, poprzez 

inwestycje Venture Capital, programy akceleracji start-up’ów oraz wszechstronne doradztwo 

i CSR w obszarze globalnego rynku innowacji. 

 

Koszt uczestnictwa 
 

  

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, 

certyfikat.  

 

 

Zgłoś się! 

O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o niezwłoczne przesłanie formularza zgłoszeniowego 

na adres m.stryzko@investin.pl. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 16 lutego 2016 

r. 

Zapraszamy do kontaktu: 

 

 

Mariusz Stryżko 

Menedżer ds. Rozwoju biznesu 

m.stryzko@investin.pl 

+48 795 139 177 

 

CENA ZA 1 DZIEŃ SZKOLENIOWY: 790 PLN + 23% VAT 

mailto:m.stryzko@investin.pl

