Puls Biznesu, str.12, 2014-10-08

Alfy dadzą granty
dla innowatorów
W ramach nowej
inicjatywy BRIdge Alfa
najbardziej innowacyjne
pomysły w sektorze
B+R dostaną do końca
przyszłego roku 45 mln zł.
Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR) podpisało
pierwsze umowy z partnerami
w ramach nowego programu
wspierającego nowatorskie rozwiązania. BRIdge Alfa — bo tak
nazywa się ten instrument — jest
skierowany do prywatnych inwestorów, którzy mają doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów. Chodzi o to,
aby zwiększyć liczbę komercjalizacji rozwiązań wypracowanych
w państwowych jednostkach
badawczych. Program będzie
realizowany wspólnie ze Startup
Hub Poland, Polskim Instytutem
Badań i Rozwoju i Xplorer Fund.
Do końca przyszłego roku na ciekawe przedsięwzięcia B+R przeznaczonych zostanie 45 mln zł.
— Naszym celem jest, aby
polska gospodarka była bardziej
innowacyjna, dlatego wspólnie
z doświadczonymi przedstawicielami biznesu będziemy
wspierać projekty najbardziej
nowatorskie, a zatem obarczone największym ryzykiem.
Podejmujemy konieczne ryzyko,
a zaangażowanie funduszy mających odpowiednie know-how
jest gwarancją efektywnego wykorzystania pieniędzy na ten cel
— podkreśla Leszek Grabarczyk,
zastępca dyrektora NCBR.
Pierwszym efektem podpisanych umów będzie uruchomie-

nie wehikułów inwestycyjnych,
tzw. Alf. Ich sieć stworzy ekosystem wspierający inkubację
spółek spin-off. Za pośrednictwem wehikułu będą wybierane
pomysły o wysokim potencjale
komercjalizacyjnym. Po przejściu kolejnych faz rozwoju oraz
wszystkich usług niezbędnych
do przekształcenia w spin-off
będą wchodziły na rynek.
Nowością na polskim rynku
jest to, że oprócz zapewnienia
usług typowych dla fazy preinkubacji budżet Alf umożliwia też
przetestowanie pomysłu i budowę prototypu bez konieczności
zakładania spółki. Centrum
wprowadziło taką opcję, bo tego
oczekiwali przedstawiciele inwestorów seedowych w Polsce.
Pojedynczy projekt może liczyć na wsparcie w wysokości
1 mln zł. Organizatorzy programu mają nadzieję, że budżet
programu pozwoli na utworzenie kilkudziesięciu innowacyjnych spin-offów i start-upów.
NCBR planuje zorganizować
spotkania sieciujące dla przedstawicieli wehikułów. Mają one
służyć wymianie doświadczeń
i rozwiązań oraz zacieśnieniu
współpracy. Będzie to okazja
także do krytycznych uwag, które pozwolą na ulepszanie dalszej
pracy wehikułów. [SACH]

1

mln zł To dofinansowanie,
na jakie może liczyć w ramach
programu indywidualny projekt.

