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Powstaną dwa fundusze
do komercjalizacji badań
Aż 210 mln zł
na wdrożenie
pionierskich pomysłów
inżynierów i techników
do gospodarki
będzie miał fundusz
stworzony przez NCBR
i giganta z Izraela.
Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR), Pitango
Venture Capital — największy
izraelski fundusz venture capital, oraz spółka Investin stworzą
największy fundusz zaawansowanych technologii na polskim
rynku w obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych. Ten
publiczno-prywatny fundusz,
który będzie miał do dyspozycji
210 mln zł, to część programu
BRIdge VC, który ma za zadanie

wspierać komercjalizację badań
przemysłowych i prac rozwojowych. Chodzi o to, by polskie
rozwiązania technologiczne
opracowane na uniwersytetach
i w laboratoriach nie pozostawały teorią, ale znajdowały zastosowanie w gospodarce.
— W przypadku sukcesu komercyjnego do budżetu wrócą
pieniądze wydane na projekt.
Jednocześnie zaangażowanie
funduszy inwestycyjnych pozwoli na sprawniejszy transfer
wyników do realnej gospodarki.
Biorąc pod uwagę potencjał partnerów ze sfery venture vapital
oraz poziom badań stosowanych
w Polsce, wierzymy, że za trzy-cztery lata będziemy świadkami
debiutu polskiej spółki na giełdzie Nasdaq — zapowiada prof.
Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Do tej pory polskie innowacyjne pomysły, jeśli chciały zaistnieć w gospodarce, napotykały
sporo przeszkód.
— Mieliśmy unijne pieniądze
na wdrażanie innowacji, jednak w dużej części nie zostały
one wykorzystane. Problemem
jest nie tylko zbyt mała chęć
i umiejętność współpracy naukowców z biznesem, ale także
zwykłe przeszkody formalne,
które utrudniały uczelniom komercjalizowanie ich pomysłów.
To powoli zaczyna się zmieniać.
Mamy pierwsze duże i publiczne pieniądze nakierowane na
komercjalizację, z czasem współpraca z naukowcami też się dotrze. Do tej pory nie było tak dużych pieniędzy, jakie będzie miał
nowy fundusz — mówi Wojciech
Przyłęcki, wiceprezes funduszu
IQ Partners.

Jego zdaniem, wehikuł inwestycyjny IQ Partners ma na oku
50-80 ciekawych projektów
związanych z patentami. Kwota
210 mln zł wystarczyłaby na
pierwszą rundę finansowania
dla wszystkich.
— Dalej młodzi innowatorzy
sami sobie poradzą, już nauczyli
się, czym zachęcić biznes — dodaje wiceprezes IQ Partners.
Do konkursu na partnerów
biznesowych NCBR zgłosiło
się ponad 30 funduszy inwestycyjnych i firm doradczych,
w tym pięć funduszy globalnych.
Wkrótce ma zostać podpisana
podobna umowa z polską firmą
Adiuvo i globalnym funduszem
BRAN Investments. Ich fundusz
— również o wartości 210 mln zł
— będzie szukał podobnych okazji w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych. [EG]

