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Agenda

O PFR

Oferta inwestycyjna

Sieć Firm Przyszłości – 5 kroków 
oferty doradczo-szkoleniowej



O PFR



Grupa PFR – ekosystem rozwoju innowacji



Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju

Grupa instytucji 
finansowych i doradczych 
dla przedsiębiorców, 
samorządów i osób 
prywatnych, której celem 
są inwestycje wspierające 
zrównoważony rozwój 
gospodarczy i społeczny. 

Dla kogo?

Duże 
przedsiębiorstwa

Mikro, małe i 
średnie 
przedsiębiorstwa

Nowe 
innowacyjne 
firmy

Klienci indywidualni Firmy zagraniczne Samorządy i 
sektor 
publiczny



OFERTA INWESTYCYJNA



Działalność PFR inwestycje

Strategia
inwestycyjna

Pojedyncze
zaangażowanie

Infrastruktura Duże polskie
przedsiębiorstwa

Rosnące polskie
przedsiębiorstwa

Odnawialne źródła 
energii

Ekspansja zagraniczna
polskich 

przedsiębiorstw

Biotechnologia

50 – 1 200 mln 50 – 500 mln 30 – 50 mln 20 – 1 200 mln 10 – 50 mln PLN50 – 500 mln PLN

▪ Sektory: 
energetyka, 
paliwo płynne i 
gazowe, 
transport, 
infrastruktura, 
przemysł, 
telekom.

▪ >70% na 
terenie Polski

▪ Greenfield / 
Brownfield

▪ Inwestycje w 
dojrzałe spółki

▪ Preferowane 
sektory 
to przemysł i 
usługi

▪ Preferencja 
inwestycji w 
spółki 
ważne dla 
gospodarki

▪ Sektory 
technologiczne

▪ Wstępna faza 
rozwoju (firmy 
poszukujące 
finansowania w 
ramach Rundy A 
lub B)

▪ Szeroko 
rozumiane 
sektory OZE i 
transformacji 
energetycznej

▪ Projekty 
istniejące lub 
Greenfield / 
Brownfield

▪ Inwestowanie w 
polskie podmioty 
przeprowadzające 
projekty M&A lub 
greenfield zagranicą

▪ Dla inwestycji w 
kwocie <50 mln PLN 
możliwe 
zaangażowanie w 
ramach Funduszu 
Ekspansji 
Zagranicznej FIZ AN 
(FEZ)

▪ Sektory 
technologiczne

▪ Wstępna faza 
rozwoju (firmy 
poszukujące 
finansowania 
w ramach 
Rundy A lub B)



Działalność PFR Inwestycje

6,1
OK.

WARTOŚĆ URUCHOMIEŃ*

mld PLN

40
OSOBOWY ZESPÓŁ 

INWESTYCYJNY Z BOGATYM 
DOŚWIADCZENIEM M&A

ponad

2
AKTYWNE FUNDUSZE ZARZĄDZANE 

W RAMACH PFR INWESTYCJE

Fundusz 
Inwestycji 
Polskich 

Przedsiębiorstw 
FIZ AN

Fundusz Inwestycji 
Infrastrukturalnych 

– Kapitałowy FIZ 
AN

500
ponad

DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH TARCZY
FINANSOWEJ PFR DLA DUŻYCH FIRM 

OBEJMUJĄCA ANALIZĘ

WNIOSKÓW

Uwagi: *) Stan na dzień 30.11.2021 r. z uwzględnieniem lokat aktywnych i nieaktywnych na podstawie uruchomień. Nie uwzględnia inwestycji własnych 
PFR S.A. ani środków uruchomionych w ramach Tarczy Finansowej PFR.



Działalność PFR Inwestycje



Możliwe sytuacje inwestycyjne

Skalowanie spółki – wspomaganie skokowego rozwoju poprzez 

dokapitalizowanie spółki w celu pokrycia nakładów inwestycyjnych na 

projekt rozwojowy

Dofinansowanie w celu poprawienia efektywności procesów

Udzielenie finansowania na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstwa

Przejmowanie firm w Polsce i za granicą

Sukcesja  - wspomaganie polskich właścicieli firm w zmianie 

struktury własnościowej

Zielone inwestycje  - dążenie do niezależności energetycznej przez 

przedsiębiorstwa



Sieć Firm Przyszłości

5 kroków oferty doradczo - szkoleniowej



PFR dla Firm

Wspieramy firmy w budowie 
kompetencji

potrzebnych do wprowadzania 
zmian

w organizacji i wzmacniania ich 
konkurencyjności na rynku.



Jakie widzimy wyzwania 

stojące przed firmami?



• Około 30% polskich firm w ostatnich latach
wdrożyło przynajmniej jedną innowacje (PARP,
2020).

Rozwój innowacji



• Tylko 3% rynkowych liderów nie jest jednocześnie liderem 
technologicznym (EY, 2021).

• 91% organizacji po wdrożeniu personalizacji odnotowało 
zwiększenie konwersji (EY, 2021).

Cyfryzacja



• Wymagania stawiane przez Europejski Zielony Ład.
• Cena energii we wrześniu 2021 r. osiągnęła historyczne 

maksimum 466 zł/MWh (wzrost o 43%).
• Wzrost cen Białych Certyfikatów o ok. 40% pomiędzy 2020 a 

2021 rokiem. 

Neutralność klimatyczna



Krok 1 - Badanie Dojrzałości 

Innowacyjnej



Krok 1: Badanie 
Dojrzałości Innowacyjnej

Krok 2: Spotkanie 
podsumowujące

Krok 3: 
Program PFR

Przebieg BDI



Krok 1: Badanie Dojrzałości Innowacyjnej

Grupa docelowa:

• Duże firmy powyżej 250 

pracowników 

• Średnie firmy powyżej 100 

pracowników

Cel BDI:

• Ocena dojrzałości innowacyjnej

• Indywidualne spojrzenie na 

wyzwania firmy

• Wskazanie rekomendowanej ścieżki 

rozwoju



Wyniki BDI

0,49

0,41

0,37

0,49

0,28

0,24

1 - Innowacje w organizacji

2 - Innowacje
produktowe/usługowe

3 -  Innowacje procesowe

4 - Innowacje marketingowe

5 - Cyfryzacja firmy

6 - Tranformacja energetyczna

Źródło: Badanie Dojrzałości Innowacyjnej Firm PFR, n=93.



Jak zgłosić się do BDI?

Zgłoszenie mailowe: bdi@pfr.pl

Formularz zgłoszeniowy: 
https://pfr.pl/oferta/badanie-dojrzalosci-
innowacyjnej.html

https://pfr.pl/oferta/badanie-dojrzalosci-innowacyjnej.html


Krok 2: Spotkanie podsumowujące

Inspirujemy i pokazujemy obszary do rozwoju, które mogą Państwo wykorzystać przy

opracowywaniu strategii firmy na kolejny rok.

Wskazujemy pierwsze kroki, które mogą Państwo poczynić w kierunku cyfryzacji, rozwoju

innowacji oraz transformacji energetycznej.

Pokazujemy specjalnie wybrane dla Państwa rozwiązania technologiczne

i startupy, które mogą usprawnić działanie Państwa firmy.

Sieciujemy z podmiotami Grupy PFR oraz Partnerami Merytorycznymi PFR.



Krok 2 - Baza wiedzy dla firm



Bezpłatne 
narzędzie 

szkoleniowe

Certyfikaty jako 
narzędzie rozwoju 

pracownika

Przygotowanie 
organizacji do zmian



Wkrótce nowe kursy na 
kursy.pfr.pl 

Akademia Design Thinking

Akademia Raportowania ESG

Akademia R&D



26

Webinaria PFR

Webinary tematyczne - spotkania on-line z ofertą doradczo-
finansową Grupy PFR

Najbliższy temat: Ekspansja zagraniczna

Data: 4-8 kwietnia 2022, godz. 13:00-14:00. 

Korzyści: 

• poznanie oferty Grupy PFR

• działania administracji publicznej

• możliwość zadawania pytań

• zapis do newslettera



Krok 3  - Oferta warsztatowa



Praktycznego wykorzystania narzędzi DT. Szkolenie 
pracowników. Praca na wyzwaniu postawionym przez 
firmę. 

Warsztaty Design Thinking

I. Warsztat dotyczący: 

II. Rezultaty: 

Zdefiniowanie 
wyzwania i 

zbudowanie 
interdyscyplinarnego  

zespołu w firmie

Przejście przez 
5 kreatywnych  

etapów DT

Wypracowane
i spisane założenia 

produktu, usługi czy 
ulepszenia procesu.



Warsztaty pt. Ślad węglowy organizacji

I. Warsztat dotyczący: 

II. Usługi: 

Przygotowanie 
zespołu do 

raportowania ESG

Praca na danych firmy 
pod nadzorem 

merytorycznym 
ekspertów

Wyliczenie śladu 
węglowego firmy, który 
jest integralną częścią 

raportu ESG 

Przygotowania wkładu merytorycznego do raportu 
ESG w zakresie śladu węglowego firmy.



Krok 4 - Współpraca indywidualna



Doradztwo indywidualne

Wprowadzenie do 
innowacji. Znaczenie 

innowacji w organizacji

Formy inicjatyw 
pracowniczych

Program innowacji pracowniczych

Ścieżka innowacji 
pracowniczej 
w organizacji

Badanie obszarów do 
rozwoju (ankieta, 

wywiady z 
kierownikami)

Efekt:  wykorzystanie pomysłów pracowników do usprawnień w firmie

Produkt: procedura pomysłów pracowniczych



Doradztwo indywidualne

Wprowadzenie do 
innowacji i modele 
rozwoju innowacji

Zespół i kompetencje, 
narzędzia i model 

współpracy

Droga do innowacji

Plan operacyjnyOtoczenie 
i wyzwania np. 

badanie ankietowe, 
wywiady

Efekt:  identyfikacja obszarów do usprawnienia oraz rozwiązania

Produkt: strategia rozwoju innowacji



Akcelerator branżowy

Budowanie 
wizerunku

Sieciowanie ze 
startupami

&

&

Poszukiwanie 
rozwiązań

&



Doradztwo indywidualne

Wprowadzenie do Service 
Design

Analiza swoich 
procesów

Ścieżka klienta (Service Design)

Opracowanie 
założeń brandu

Benchmark

Efekt: wdrożenie podejścia opartego o potrzeby klienta

Produkt: opracowanie briefu dla agencji marketingowej



Wzmacniamy kompetencje.

Wyszukujemy  technologie i rozwiązania np. sieciujemy ze 
startupami lub szukamy rozwiązań technologicznych.

Rozwiązujemy wyzwania postawione przez firmy np. w 
formie hackathonów lub Szkoły Pionierów.

Tworzymy branżowe programy akceleracyjne.

Wspieramy tworzenie CVC.

Poszukiwanie źródeł innowacji



Nasze doświadczenie

Akcelerator BioMed
PFR

Sieciowanie firm ze 
startupami

&

&

Rozwiązane 
wyzwania

&



Krok 5 - Sieciujemy z Partnerami 

Merytorycznymi



opracowanie strategii migracji aplikacji lub 
infrastruktury IT do chmury obliczeniowej.

Cyfryzacja i optymalizacja procesów

I. Warsztat dotyczący: 

II. Usługi: 

Budowa zdalnych 
stanowisk pracy

Wdrażanie aplikacji 
chmurowych np. ERP

Optymalizacja 
procesów w firmie



opracowania strategii dążenia firmy do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej.

Neutralność klimatyczna

I. Warsztat dotyczący: 

II. Usługi: 

Wdrożenie normy 
ISO 50001

Pozyskanie 
„Białych Certyfikatów”

EMaaS – aplikacja do 
zarządzania energią



Kontakt:
Magda Gajownik

Menedżer

Departament Rozwoju Innowacji PFR
tel.: +48 532 413 253

e-mail: magda.gajownik@pfr.pl

Dziękuję za uwagę


