od nápadu ke globálním inovacím

„Potřebujeme nebo nepotřebujeme? Anebo…kolik státních peněz je
potřeba pro rychlý růst ekosystému pro start-up firmy?“
Česká Republika si podle různých studií stále nestojí dobře ohledně přístupu k rizikovému kapitálu a
jeho efektivního využití. To se ukazuje nejen v objemu rizikového kapitálu, který sice stále a dobře
roste, ale pořád zůstává v Evropském měřítku podprůměrný. Problém spočívá ve špatné dostupnosti
rizikového kapitálu, zejména pro růst inovativních start-up firem. To ukázal například výzkum Global
Entrepreneurship Monitor pro Českou Republiku, kde financování bylo problémem primárně pro
start-up firmy, které chtějí komercializovat inovace, přičemž nevěří dotacím, resp. nevěří, že by státní
podpora byla užitečná pro jejich podnikání.
Máme možnost to změnit? Stejný výzkum se také tázal expertů na podnikání, kde ukázal markantní
nárůst podpory na úrovni tzv. business angels- bohatých jednotlivců, kteří jsou vedle peněz ochotní
dát k disposici také know-how a kontakty.
Ale jak potom dál? Pro mezinárodní, resp. velký národní růst jsou nutné prostředky, které převyšují
možnosti jednotlivců.
A co když jste inovativní? Dle výzkumu je to stále problém – banka Vám nepůjčí, nemáte ani historii
ani jistotu nebo 3F (family, friends and fool- rodina, přátelé a blázni) a business angels už do toho víc
investovat nemohou.
Máme dostatek financí pro všechny typy start-up firem, včetně těch technologických a finančně
velice náročných? Nebo je to také o jiných věcech než financích? Česka republika není jediná a ani
poslední země, která tyto otázky řeší. Německo nebo Izrael již úspěšně začali podporovat nadějné
start-upy úspěšnými metodami.
A co my…?

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat k panelové diskusi v rámci summitu Týdne
podnikání 2015, která se uskuteční dne 19. 11. 2015 od 14 hod v Kongresovém centru v
Praze.

O čem bude panelová diskuze?
Hlavním smyslem panelové diskuse v průběhu summitu je diskutovat o této problematice s
mezinárodní odbornou veřejností. Například ohledně toho, jak by měla vypadat struktura a do čeho
by měl investovat Český národní inovační fond (NIF) a jeho potenciální sub-fondy. Zástupcům
ministerstev odpovědných za plánování NIF by měla odborná a zainteresovaná veřejnost dát zpětnou
vazbu a poskytnout mezinárodní zkušenost s tvorbou takových struktur.
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O čem se bude diskutovat?
•
•
•
•

Má se stát zapojit na úrovni proof-of-concept do podpory raných nápadů? Kde má
podpora státu začít a kde končit?
Máme v Evropě opravdové údolí smrti? Jak ho můžeme případně překonat?
Je stát dobrým partnerem pro ko-investice pro různé typy investorů? Jaké mechanismy se
mají použít?
Jsou peníze vším, co potřebujeme? Jaké jiné způsoby podpory nám chybí k dosažení
většího objemu u rizikového kapitálu?

S kým se bude diskutovat?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ruth Cremer / Hightech Gruenderfond
Marius Weber / Rheingau Founder
Petr Očko / Ministerstvo průmyslu a obchodu
Michael Broda / Start it Up!, nadační fond
Jakob Fass / Novagon
Jan Dobrovský/ Magistrát hlavního města Prahy
Petr Škoda / KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Moderace: Martina Jakl / Start it Up!, nadační fond

Panelovou diskusi na summitu Týden Podnikání 2015 spoluorganizuje Start it Up!, nadační fond s Elai.
V případě Vašeho námětu k rozšíření témat diskusního panelu se prosím obraťte
na info@start-it-up.cz.
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