Ogłoszenie o Naborze nr 4 na Pośredników Finansowych – PFR Starter FIZ
z dnia 11 lipca 2018 r.

Podstawowe informacje o Naborze
PFR Ventures sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533101
(„PFR Ventures”), jako podmiot zarządzający częścią portfela PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd
Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1437 („PFR Starter FIZ”) na
mocy umowy zawartej pomiędzy PFR Ventures oraz PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z
siedzibą przy ul. Ludnej 2, 00-406 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486060 ogłasza Nabór nr 4 na Pośredników
Finansowych prowadzony przez PFR Starter FIZ.
Nabór prowadzony jest w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 („POIR”), działaniu 3.1.
Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka,
poddziałaniu 3.1.1. Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter. Beneficjentem projektu jest Bank
Gospodarstwa Krajowego działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa
Krajowego (Dz. U. nr 65, poz. 594 z późn. zm.), z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955
Warszawa, Nr REGON: 000017319, Nr NIP: 525-00-12-372.
Czas i miejsce Naboru Ofert
Oferty należy złożyć w języku polskim lub angielskim wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem
udostępnionej
dla
tego
celu
platformy
internetowej
dostępnej
pod
adresem:
https://pfrventures.pl/pl/fundusze/1/pfr-starter-fiz/, w terminie: od 20 sierpnia 2018 r. do 7 września
2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00 czasu lokalnego).
Szczegółowe informacje dotyczące Naboru Ofert znajdują się w „Zasadach Naboru oraz Wyboru Ofert”.
Cel, na który przeznaczone mogą być środki w ramach Naboru
Celem Naboru jest wybór Pośredników Finansowych, którzy w największym stopniu przyczynią się do
osiągnięcia głównego celu związanego z realizacją Programu Starter, jakim jest wspieranie
Przedsiębiorstw kwalifikowalnych poprzez Inwestycje realizowane w ramach środków z programu POIR.
Zadaniem Pośredników Finansowych wybranych w ramach Naboru będzie dokonanie selekcji oraz
inwestycji w Przedsiębiorstwa kwalifikowalne poszukujące finansowania na rozwój działalności
innowacyjnej, w oparciu o finansowanie zwrotne zapewnione przez PFR Starter FIZ, Zespół (w
szczególności Kluczowy Personel) oraz Inwestorów Prywatnych.
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Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o środki w ramach Naboru
Oferentem w ramach Naboru mogą być podmioty spełniające definicję Pośrednika Finansowego (opisanej
w Zasadach Naboru oraz Wyboru Ofert).
Oferty w ramach Naboru mogą być składane również w przypadku gdy Pośrednik Finansowy – na dzień
składania Oferty – nie został jeszcze utworzony. W takiej sytuacji Oferta powinna zostać złożona przez
podmiot mający zarządzać takim Pośrednikiem Finansowym po jego wyborze w ramach Naboru oraz
utworzeniu takiego Pośrednika Finansowego ("Podmiot Zarządzający").
W przypadku gdy w momencie składania Oferty Pośrednik Finansowy nie został jeszcze utworzony zgodnie
z prawem właściwym dla danego Pośrednika Finansowego, zaś Oferta składana jest przez Podmiot
Zarządzający niebędący osobą fizyczną, taki Podmiot Zarządzający musi być utworzony zgodnie z prawem
właściwym dla danego Podmiotu Zarządzającego w momencie składania Oferty.
Kwota środków przeznaczona w ramach Naboru
Całkowita kwota środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie finansowania Pośredników
Finansowych w ramach programu PFR Starter FIZ wynosi 727.500.000 zł (słownie: siedemset dwadzieścia
siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i będzie pomniejszona o kwotę środków alokowanych w ramach
naboru nr 2 oraz naboru nr 3 Pośredników Finansowych do programu PFR Starter .
Kwota dofinansowania ze strony PFR Starter FIZ, o którą starać może się Oferent w ramach Naboru może
wynieść nie mniej niż 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) i nie więcej niż 50.000.000 zł
(słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
PFR Starter FIZ zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na wsparcie Oferentów w ramach
Naboru oraz przeznaczonych na wsparcie danego Oferenta.

Kontakt:
Pytania dotyczące Naboru można kierować za pośrednictwem udostępnionej dla tego celu platformy
internetowej dostępnej pod adresem: https://pfrventures.pl/pl/fundusze/1/pfr-starter-fiz/ do 10 sierpnia
2018 roku do godz. 16:00.
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi istotne dla Oferentów zamieszczane są na stronie internetowej
pod adresem: https://www.pfrventures.pl/pl/faq/1/pfr-starter-fiz/.
Dokumenty do pobrania dostępne pod adresem https://pfrventures.pl/pl/fundusze/1/pfr-starter-fiz/:
1. Zasady naboru oraz wyboru ofert Nabór Ofert nr 4 na Pośredników Finansowych
2. Załącznik nr 1: Formularz identyfikacyjny Oferty
3. Załącznik nr 2: Formularz weryfikacji Kluczowego Personelu oraz pozostałych członków Komitetu
Inwestycyjnego, którzy wchodzą w skład Zespołu, a nie zostali wskazani jako członkowie Kluczowego
Personelu Oferenta
4. Załącznik A do Załącznika nr 2: Oświadczenie członka Zespołu Oferenta
5. Załącznik B do Załącznika nr 2: Oświadczenie członka Zespołu Oferenta wnoszącego wkład do
Pośrednika Finansowego w ramach wkładu Podmiotu Zarządzającego
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6. Załącznik nr 3:Polityka Inwestycyjna Oferenta
7. Załącznik A do Załącznika 3 – Harmonogram Finansowy
8. Załącznik nr 4: Lista potencjalnych projektów inwestycyjnych Oferenta
9. Załącznik nr 5: Oświadczenie Oferenta
10.Załącznik nr 6 (i)/(ii): Oświadczenie Inwestora Prywatnego (osoba fizyczna/osoba prawna)
11.Załącznik nr 7: Kluczowe warunki naboru oraz wyboru Pośredników finansowych - PFR Starter FIZ
(„Term Sheet”)
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