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Wehikuły inwestycyjne BRIdge Alfa szansą
dla polskich innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podjęło
współpracę z inwestorami doświadczonymi w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów. Celem
przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby komercjalizacji rozwiązań wypracowanych
w państwowych jednostkach badawczych. Dzięki współpracy powstało środowisko
wspierające inkubację spółek spin-off. NCBR wraz z partnerami przeznaczą na to 180 mln
zł.
Partnerzy NCBR utworzyli Alfy – dziesięć wehikułów inwestycyjnych programu BRIdge Alfa.
Podstawą ich funkcjonowania jest połączenie środków i doświadczenia biznesowego prywatnych
inwestorów ze środkami publicznymi i nadzorem NCBR. Te wehikuły to:
• Fundusz Infini,
• Polski Instytut Badań i Rozwoju,
• Black Pearls,
• Impera Capital,
• SpeedUp BRIdge Alfa,
• Startup Hub Poland,
• Xplorer Fund,
• Technopark Gliwice,
• InnoVenture,
• Life Science Innovations.
Za pośrednictwem wehikułów selekcjonowane są pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.
Będą wchodzić na rynek dzięki zapewnieniu przejścia przez fazę proof of principle i proof of concept
oraz wszystkich usług niezbędnych do przekształcenia w spin-off. Niezależnie od aktywności
przedstawicieli Alf naukowcy mogą sami zgłaszać się ze swoimi pomysłami. W programie nie ma
klasycznego naboru, a pierwszego zgłoszenia swojego projektu naukowcy mogą dokonać w bardzo
przystępny sposób, bez potrzeby tworzenia specjalnej dokumentacji, przy jednoczesnym zachowaniu
pełnej poufności ze strony inwestorów. Wystarczy skontaktować się z wybraną przez siebie Alfą
i wypełnić prosty formularz. Najlepsze pomysły, które wzbudzą zainteresowanie inwestorów mogą
liczyć na wsparcie finansowe i pełną opiekę biznesową.
Co ważne, przed powołaniem spin-offu pomysłodawcy mogą otrzymać wsparcie na weryfikację
pomysłu, budowę prototypu i sfinansowanie fazy proof of principle w wysokości do 200 tys. zł.
Projekty, które pozytywnie przejdą weryfikację otrzymają wsparcie w formie inwestycji funduszy
BRIdge Alfa w wysokości nawet do miliona złotych. Tym samym zostanie zlikwidowana luka
kapitałowa, która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi projektami do biznesu.
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