
Finansowanie. Co zyskujesz, a 
co dajesz w ramach różnych 
modeli finansowania?

Dzień 3



Program (dzień 2)

� Trochę kontekstu (30 min)

� Przedstawienie postulatów finansowych? (1 godzina sesji)
� 10 minut na zespół (6 zespołów)

� 3-4 minuty na prezentację przez zespół

� 3-4 minuty pytań i odpowiedzi oraz informacji zwrotnych od rówieśników

� 2-4 minuty pytań i odpowiedzi od mentora

� Modele finansowania, za i przeciw (1,5-godzinna sesja)

� Pobawmy się w jeden z waszych projektów - sami zdecydujcie, który. Celem 
jest zaplanowanie zbierania funduszy. 



Trochę kontekstu

� Bill Gates, Steve Jobs i Mark Zuckerberg założyli swoje firmy w wieku 21 lub 
mniej lat

� Media poświęcają wiele uwagi nawet młodszym przedsiębiorcom - jeszcze 
w szkole średniej 

� Wiele programów jest skierowanych do "młodych przedsiębiorców" w sensie 
wieku przedsiębiorcy, a nie bycia przedsiębiorcą

� Rządy, a w szczególności Unia Europejska, próbują finansować i rozszerzać 
programy finansowania ryzyka (wyższego ryzyka niż to, które oceniają banki 
udzielające kredytów) na młodszych przedsiębiorców

� Jak to się ma do rzeczywistości przedsiębiorczej? 



Jak finansowane są europejskie start-
upy? 



To w pewnym stopniu tłumaczy 
wcześniejsze



W rzeczywistości

� Średnia wieku nowych przedsiębiorców to 40+ (w USA i Bułgarii na pewno, mam 
dane na ten temat)

� Średnia wieku przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces (wysoki wzrost, długie 
przetrwanie, wielomilionowe wyjścia, itp.) jest jeszcze wyższa. 

� Uzasadnieniem jest to, że doświadczeni ludzie lepiej rozumieją istniejące 
problemy istniejących firm i mogą zaoferować dla nich rozwiązanie.

� Osoby te rozwiązałyby częściowo swoje ważne problemy, takie jak kredyt 
hipoteczny na wczesnym etapie i młoda rodzina, oraz

� Mają szerokie sieci społeczne, co mogłoby ułatwić znalezienie klientów i 
inwestorów  

� Młodsi ludzie są znacznie bardziej zmotywowani do bycia pracownikami



Pozyskiwanie funduszy
opowiedz nam o swoich potrzebach i oczekiwaniach 
finansowych



Cykl życia start-upu i rodzaje inwestycji 
(Lasrado, 2013)

Przedsiębiorca, rodzina, przyjaciele, głupcy 

Granty na badania Dotacje (rządowe, miejskie, 
fundacje itp.) 

wzrost (przychody/sprzedaż)

koncepcja 
początkowa 

Pomysł badawczy i 
handlowy 

Początki i 
prototyp 

Punkt 
rentowności 

wczesny wzrost 

1. runda 

Wprowadzenie na 
rynek 

Wczesne 
rozpoczęcie 
działalności 

Szybki wzrost 

2. runda 

Ekspansja

3. runda

Dojrzałość

Pomost

Banki rynku publicznego 
inwestorzy strategiczni

Spadek

Dług (banki i mikrofinansowanie) zależy od gwarancji

Anioły biznesu/kapitaliści 
wysokiego ryzyka Fuzja, przejęcie, IPO

Ekspansja

Przechowywanie 
środków finansowych

Późny



Proces crowdfundingu (Vidra, 2012)

Aplikacja 
biznesowa na 
platformie

- przedłożony plan pozyskiwania funduszy 
- platforma przeprowadza pewien poziom weryfikacji i decyduje, czy pomysł zostanie wprowadzony na platformę 

Pomysł idzie w 
świat

- przedsiębiorstwo musi udostępnić wszystkie istotne informacje potencjalnym inwestorom 
- przedsiębiorca musi nagłośnić zbiórkę pieniędzy w swojej sieci i poza nią, aby zainteresować 
potencjalnych inwestorów 
- interakcja z potencjalnymi inwestorami w celu odpowiedzi na pytania w trakcie całego okna 
finansowania jest ważnym elementem zapewnienia sukcesu 
- inwestorzy również korzystają z pytań i informacji zadawanych przez innych inwestorów 

zamyka się okno 
finansowania

- jeśli cel zostanie osiągnięty, pieniądze są zwracane inwestorom 
- Jeśli cel zostanie osiągnięty, platforma przeprowadza większą weryfikację przed przekazaniem środków do firmy 

po inwestycji 

- trwa interakcja między inwestorami a biznesem. Jej zakres zależy od tego, jak bardzo pasywni lub aktywni 
postanowili być inwestorzy. 

- w come cases inwestorzy otrzymują prawo głosu i będą mieli głos w sprawie ważnych decyzji w biznesie

- inwestorzy nadal są rzecznikami przedsiębiorstwa 



Od czego zacząć kampanię zbierania 
funduszy? (stan na 2021 rok) 

strona Suma zebranych 
środków wspierających opłata za platformę opłata za płatność co warto wiedzieć

- można szybko skonfigurować wypłaty i depozyty zajmują średnio od 2 do 5 dni 
roboczych 
- coaching i wsparcie w całym procesie zbierania funduszy i darowizn
- łatwe w użyciu narzędzia do zbierania funduszy umożliwiają szybką 
konfigurację (np. aplikacja mobilna i nadrzędna funkcja dodawania 
beneficjenta) 
- Gwarancja GoFundMe - w bardzo rzadkich przypadkach, gdy coś nie jest w 
porządku z fundraiserem, darczyńcy mogą być uprawnieni do 100% zwrotu 
swoich darowizn.

- oferuje elastyczne finansowanie
- specjalizuje się we wprowadzaniu na rynek produktów 
technologicznych i sprzętowych 
- regularne godziny wsparcia mailowego; wsparcie w 
zakresie marketingu i strategii kampanii 

- specjalizuje się w kreatywnych projektach z rozbudowaną funkcją 
nagradzania 
- 14 dni oczekiwania na wypłatę, a wpłaty trwają 5-7 dni roboczych
- ograniczone godziny pracy wsparcia mailowego 
- wymaga zgody Kickstartera, aby rozpocząć zbiórkę pieniędzy 

- można wypłacić natychmiast, a wpłaty zajmują 6-10 dni 
roboczych 
- polityka gwarancji bez dawcy dla ochrony przed oszustwami 
- ograniczone godziny pracy wsparcia mailowego 

- obsługuje brytyjską kartę podarunkową 
- 14 dni oczekiwania na wypłatę, a wpłaty trwają 6-10 dni roboczych 
- brak ochrony przed oszustwami
- ograniczone godziny pracy wsparcia mailowego 



Pamiętacie opowieść-narrację?

Czego się spodziewać

Zbieranie funduszy na GoFundMe 
trwa zaledwie kilka minut

Zacznij od podstaw

Zacznij od swojej nazwy i lokalizacji.

Opisz swoją historię
Po drodze udzielimy Ci 
wskazówek.

Podziel się z przyjaciółmi i rodziną
Ludzie tam na zewnątrz chcą Ci pomóc.



Nie każdy odnosi sukces! (Statystyki 
Kickstartera)

stan 

Zakończona niepowodzeniem 

Zakończona sukcesem 

procent osiągniętego celu



Ile osób tworzy tłum? (Kickstarter) 



Ile osób tworzy tłum? (Kickstarter) 

� Większość projektów ma mniej niż 23 wspierających (faktycznych ludzi wpłacających 
pieniądze) 

� Średnio jest 135 wspierających 

� Mediana to 26 wspierających

� Mediana wsparć to 46 USD 

� Średnio finansowanie wynosi 66,5 USD 

� Chociaż w wyjątkowych przypadkach można spodziewać się również kilku tysięcy

� Źródło danych statystycznych: Kickstarter projects data exploration (rstudio-pubs-
static.s3.amazonaws.com)



Transakcje VC w CEE w 2021 r.



TOP CEE Funduszy zamkniętych w 2021 
r.



Starasz się o fundusze kapitałowe lub piszesz wnioski? 
(finansowanie projektów innowacyjnych w Bułgarii - finansowanie krajowe)

Number of contracts (left scale) Zakontraktowane dotacje, BGN mln (prawa skala)



Znajdź współzałożyciela

� Zamiast szukać 
finansowania możesz 
poszukać współzałożyciela

� Istnieją seryjni 
współzałożyciele, którzy 
mogą być bliscy aniołom 
biznesu

� Są ludzie z aktywami, 
których nie używają, a 
które mogłyby 
odpowiadać Twoim 
potrzebom



Sfinansuj siebie!

� Wróć do swojego modelu biznesowego i skup się na propozycji wartości

� Kto może z niej pośrednio skorzystać: 
� Twoja uczelnia/wydział/departament/doradca (nie ważne czy jesteś studentem 

obecnie czy ukończyłeś studia lata temu)

� Organizacja pozarządowa, która pracuje nad projektami w Twoim sektorze - jako 
promocja start-upów, transfer technologii, wsparcie innowacji

� Mądrze znajdź swojego pierwszego klienta (wśród byłych kolegów lub 
znajomych ze studiów 

� Jeśli to możliwe - udostępnij swoją usługę lub produkt za darmo - w celu jej 
przetestowania

� Zbuduj reputację na swoim pierwszym kliencie i poproś o referencje



Więcej wskazówek

� Przekształć swoją pracę w start-up, 
a nawet w biznes inwestycyjny 

� Przypadek spółdzielni Comrade, 
którzy przed zaryzykowaniem w 
blockchains byli wykonawcami 
start-upów po niskich kosztach 
teraźniejszych (salary sunk costs) z 
opcją na wyższe przychody 
później (jeśli przedsięwzięcie się 
powiedzie) lub przekazanie IPR w 
przypadku niepowodzenia (część 
inwestycyjna). 



Więcej wskazówek



Wykorzystaj Erasmusa do:

� Ucz się od przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces

� Idź do inkubatora, który finansuje start-upy - spędź trochę czasu z mentorami 
i aniołami, wypij piwo i przedstaw swój pomysł

� Znajdź swojego pierwszego klienta za granicą

� Wykorzystaj know-how i wsparcie organizacji pośredniczącej 

� Zaplanuj udaną wymianę i wykorzystaj Komisję Europejską jako kanał 
marketingowy

� Będziesz miał darmowy, profesjonalny filmik rozpowszechniony w środowisku 
przedsiębiorców i inwestorów

� Nawet jeśli jesteś na emeryturze, nie studiujesz lub jesteś niepełnosprawny



Model podziału dochodów

� Nawet jeśli nie jesteś zainteresowany lub nie mógł znaleźć inwestora w 
swojej firmie, aby rozwijać, nadal masz miliony sposobów, aby sfinansować 
działania, których nie możesz zrobić sam

� Spróbuj zbadać model revenue sharing, w którym faktycznie kontraktujesz 
prawo do sprzedaży swojego produktu na danym rynku w zamian za 
umowę z kimś, kto 

� zna ten rynek, 

� będzie odpowiedzialny za marketing, ale także 

� ale także ryzyko związane z tym rynkiem.

� To może prowadzić do stworzenia do nowej firmy, ale niekoniecznie 



Więcej czasu na refleksję: Twój model 
biznesowy?

KTÓRY MODEL? KIEDY UŻYWAĆ NA CO UWAŻAĆ DEFINIOWANIE 
PRZYKŁADÓW NOWE PRZYKŁADYJAK WDROŻYĆ 

Ustawienia C2C, w 
których istnieje 
potrzeba pośrednika, 
który może połączyć 
kupujących i 
sprzedających

Zacznij od laserowego 
skupienia się na wąskim 
rynku (Airbnb 
początkowo skupiło się 
na uczestnikach 
konwentów). Rozwiń się z 
czasem. 

Brak innych nabywców lub 
sprzedawców to znak, że być 
może przeceniłeś 
zapotrzebowanie na biznes. 
Równowaga między tymi 
dwoma czynnikami jest 
niezbędna. 

Pośrednicy w obrocie 
nieruchomościami, eBay, 
Expedia 

DEPOZYT

Ustawienia B2B lub 
B2C, w których praca 
rozwija się w czasie, a 
nie składa się z 
pojedynczej 
transakcji. 

Wystarczy zapytać. 
Depozyty są standardem 
w wielu branżach. Firmy 
nastawione na nowe 
modele mogą ustalać 
własne standardy. 

Jeśli klienci nie chcą 
płacić za Twoją ofertę z 
góry, mogą jej w ogóle 
nie chcieć; 
prawdopodobnie jesteś 
na złej drodze. 

Doradcy, architekci

SUBSKRYPCJA

Ustawienia B2B lub B2C, 
w których sprzedawane 
są towary konsumpcyjne 
(organiczne warzywa, 
witaminy) lub usługi 
(rozrywka) 

Zaoferuj krótką próbną 
subskrypcję i zmierz 
wskaźniki przedłużenia 
subskrypcji.

Słabe wskaźniki 
odnowień? 

Popyt może istnieć, ale 
Twoja oferta nie jest 
jeszcze odpowiednia. 

Gazety, programy 
telewizyjne, siłownia

STANDARYZACJA 
I PONOWNA 
SPRZEDAŻ 

Ustawienia B2B, w których 
niestandardowa usługa lub 
produkt stworzony dla 
jednego klienta może być 
dostosowany i sprzedany 
znacznie większej grupie 
klientów 

Pracochłonne procesy nie 
skalują się. Opracuj 
technologię lub systemy, 
które mogą zrobić to, co 
ludzie robili ręcznie. 

Będziesz potrzebował 
cierpliwości: Przybędzie 
odgałęzień później - być 
może znacznie później - niż 
twoja początkowa skala . 

NIEDOBÓR
ustawienia B2C obejmujące 
szybkie starzenie się 
produktów lub mody (odzież, 
biżuteria) 

Twój asortyment może być 
szeroki (Zara) lub skupiony 
(Vente-privee), ale nie 
głęboki. Kiedy dana rzecz 
zniknie, to znaczy, że już jej 
nie ma. 

Unikaj pokusy ponownego 
zamawiania tego, co dobrze 
się sprzedaje. Zmieniaj lub 
buduj na tym, ale nie 
powtarzaj tego. 



Zdecyduj się na projekt



Pitching!



Warsztaty (tworzenie planu 
pozyskiwania funduszy/finansowania)



Dziękuję!


