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NA START-UPY

osoby z nowatorskimi pomysłami na biznes

Start-upy

przedsiębiorczy naukowcy

Akceleratory biznesu

Instytucje Otoczenia 

Biznesu (IOB)

Od marzeń do biznesu

Decyzją Komitetu Regionów Mało-
polska została Europejskim Regio-
nem Przedsiębiorczości 2016 roku. 
Zdobyła ten tytuł jako pierwsze 
województwo w Polsce.

Uczą się 
od najlepszych 
Młode firmy mają dostęp do spe-
cjalistycznej infrastruktury badaw-
czej i technicznej, która powstała 
dzięki funduszom unijnym. 
– Wsparcie młodej przedsiębior-
czości jest wpisane w strategię 
rozwoju Małopolski. Z myślą o no-
wych firmach organizowany jest 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczo-
ści, podczas którego prezentują się 
innowacyjne branże i najnowocze-
śniejsze firmy osiągające światowe 
sukcesy – mówi Jacek Krupa, mar-
szałek województwa małopolskie-
go.

Preferencje 
Sztandarowy projekt „Małopolska 
– tu technologia staje się bizne-
sem” pomaga wspierać start-upy. 
W ciągu roku organizowanych jest 
kilkadziesiąt wydarzeń technolo-
gicznych. Młodzi uczą się, jak pro-
wadzić biznes, by odnieść sukces. 
Często to tu znajdują wspólników 
albo przyszłych inwestorów.

– Start-upy mogą lokować dzia-
łalność w inkubatorach przed-
siębiorczości na preferencyjnych 
warunkach. Za niewielką opłatą 
są w stanie wynająć biurko, a na-
wet całe pomieszczenie na terenie 
Małopolskiego Parku Technologii 
Informacyjnych. W Life Science 
Parku w Jagiellońskim Centrum 
Innowacji można z kolei wynająć  
w pełni wyposażone laboratorium 
i prowadzić tu badania – podkreśla 
Robert Maciaszek, dyrektor Depar-
tamentu Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego w Krako-
wie.
Za pośrednictwem Małopolskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego 
oraz Krakowskiego Parku Techno-
logicznego województwo inwe-
stuje w firmy we wczesnej fazie 
rozwoju poprzez tzw. fundusze za-
lążkowe. Polega to na wykupieniu 
maksymalnie 49 proc. udziałów, 
dzięki czemu start-up ma pieniądze 
na rozwój. Po kilku latach, gdy fir-
ma zyskuje ugruntowaną pozycję, 
właściciel je odkupuje.

Kolebka 
start-upów
Kraków jest na drugim miejscu  
w rankingu miejsc w Polsce, w któ-
rych powstaje najwięcej tego typu 

firm (raport Fundacji Start-up Pol-
ska). 
Jedną z nich jest krakowski Fly-
Tech UAV. Stoi za nim grupa mło-
dych ludzi. Na studiach w ramach 
koła naukowego rozpoczęli projekt 
budowy bezzałogowego statku 
powietrznego. Po trzech latach 
stworzyli spółkę FlyTech. Udało im 
się zbudować drona do inwentary-
zacji elektroenergetycznych sieci 
przesyłowych. Projekt okazał się 
sukcesem. Potem powstała firma 
FlyTech Solutions, a w 2014 roku 
obecnie istniejący FlyTech UAV.
– Zajmujemy się produkcją bezza-
łogowych systemów latających do 
zastosowań profesjonalnych. To 
tzw. drony. Można je wykorzysty-
wać w geodezji, energetyce i prze-
myśle wydobywczym do pomiarów 
z wykorzystaniem fotogrametrii, 
a także w rolnictwie, leśnictwie 
i ochronie środowiska przy wy-
korzystaniu kamer multispek-
tralnych. Kolejnymi dziedzinami, 
w których można je zastosować, 
są m.in. bezpieczeństwo, ochrona, 
ratownictwo i poszukiwania – wy-
jaśnia Marcin Marchewka z firmy 
FlyTech UAV.

Unia pomogła
Pierwsze fundusze unijne start-up 
zdobył w 2013 roku. Pozwoliły one 
ruszyć z miejsca i przekształcić stu-
dencki projekt w komercyjny. Ko-
lejną dotację firma zainwestowała 
w prace badawczo-rozwojowe.
– Zatrudniliśmy pracowników, stwo-
rzyliśmy warsztat i ruszyliśmy z pro-
dukcją dla klientów. Początkowo 

nie były to jeszcze w pełni gotowe 
produkty, ale pozwoliły nam zwe-
ryfikować rynek, określić profil oraz 
potrzeby naszych klientów. Dziś je-
steśmy w Polsce liderem tej bran-
ży, a naszych dronów używa m.in. 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
czy Grupa Podhalańska GOPR – przy-
znaje Marcin Marchewka.
Młodym ludziom, którzy mają po-
mysł na innowacyjny biznes, ra-
dzi rozwagę. Warto zweryfikować 
przydatność rynkową produktu 
oraz technologii i od początku 
dbać o odpowiedni marketing oraz 
pozyskiwać klientów.
– W przypadku projektów wymaga-
jących dużych nakładów inwesty-
cyjnych warto pomyśleć o fundu-
szach unijnych. To nie jedyna, ale 
jedna z bardziej dostępnych metod 
zdobycia dofinansowania. Więk-
szość osób zakładających start-upy 
nie ma bezpośredniego dostępu do 
inwestorów czy aniołów biznesu – 
podkreśla Marcin Marchewka. 

Możliwości jest wiele
To właśnie brak pieniędzy najbar-
dziej doskwiera młodym przedsię-
biorcom. Co z tego, że ma się inno-
wacyjny pomysł, gdy brak gotówki, 
by go wcielić w życie? Z pomocą 
przychodzą fundusze unijne. Sko-
rzystać można z programów regio-
nalnych i centralnych.
W najbliższej perspektywie Ma-
łopolska chce mocno wspierać 
przedsiębiorcze postawy. MŚP we 
wczesnej fazie rozwoju (do 24 mie-
sięcy) zyskają dostęp do wyspe-
cjalizowanych usług, doradztwa 

i szkoleń, infrastruktury living labs 
czy centrów co-workingowych. We 
wrześniu ogłoszony został konkurs. 
Nabór trwa do 28 października. 
Szczegóły można znaleźć na stro-
nie www.fundusze.malopolska.pl w 
zakładce „Nabory”. Planowane jest 
także uruchomienie kolejnych kon-
kursów.
Dla młodych przedsiębiorczych są 
też pożyczki i poręczenia, pienią-
dze na wdrażanie wyników prac 
badawczo-rozwojowych. To oferta 
dla firm chcących wprowadzić na 
rynek nowy produkt, proces lub 
usługę. Dostępne są bony na inno-
wacje, a osoby bezrobotne i bier-
ne zawodowo mogą sięgnąć po 
dotację na założenie działalności 
gospodarczej. Mocno wspierane 
są start-upy. Listę ośrodków inno-
wacji w Małopolsce wybranych do 
tego celu przez PARP można zna-
leźć na stronie www.mr.gov.pl.
W ramach programów centralnych 
warto zainteresować się kilkoma 
konkursami:
• Starter – wsparcie start-upów 
przez Polski Fundusz Rozwoju (od 
2017 roku),
• BizNest – inwestycje grupowe 
aniołów biznesu w MŚP,
• 4 Stock –  wsparcie dla MŚP  
w dostępie do rynku kapitałowego, 
• Scale UP – program finanso-
wany w ramach Centrum analiz  
i pilotażu nowych instrumentów  
– INNO_LAB,
• Fundusz Pożyczkowy dla mi-
kro- i małych firm na współpracę 
z funduszem venture capital oraz 
aniołami biznesu (od 2017 roku).

ELIZA JARGUZ-BANASIK

Bezpłatna informacja  
o możliwościach korzystania 
z Funduszy Europejskich 
w Małopolsce

Pełne dane kontaktowe znajdziesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Więcej informacji:
www.rpo.malopolska.pl
www.poir.gov.pl

Punkty informacyjne:
Kraków, ul. Wielicka 72B 
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

Nowy Sącz, ul. Wazów 3 
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35 
Tarnów, ul. Wałowa 37 

W Małopolsce powstaje coraz więcej start-upów. To za-
sługa przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczości. Inno-
wacyjne firmy mogą sięgnąć po dotacje, preferencyjne 
pożyczki, fundusze zalążkowe, a także skorzystać z nowo-
czesnej infrastruktury technicznej i badawczej.

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych  
Funduszy Europejskich


