BORN GLOBAL - Empowering innovation
through global collaboration

Fundusz Leonarto Alfa Sp. z o. o. jest wehikułem inwestycyjnym powołanym w celu
realizacji Projektu Grantowego w ramach programu BRIdge Alfa Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (Działanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego).
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wsparcie projektów B+R w fazie zalążkowej
(TRL 3-4) wpasowujących się w definicję innowacji produktowej lub procesowej
(według Podręcznika Oslo OECD), o wysokim potencjale komercjalizacyjnym,
poprzez utworzenie z pomysłodawcami wyselekcjonowanych projektów spółek
celowych (dalej „SPV”) oraz ich dokapitalizowanie w drodze objęcia udziałów lub
akcji. Możliwe jest również dokapitalizowanie funkcjonujących SPV.

Profil branżowy Funduszu koncentruje się na dwóch
obszarach tematycznych Krajowych Inteligentnych
Specjalizacji: „Innowacyjne technologie i procesy
przemysłowe” (obszar wiodący) oraz „Zdrowe
społeczeństwo”, w szczególności takie specjalizacje jak:
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sztuczna inteligencja,
Deep Learning i BigData,
nowe materiały,
sensoryka,
nanotechnologia,
technologie informacyjno-komunikacyjne,
elektronika i fotonika,
automatyzacja
i
robotyzacja
procesów
technologicznych,
diagnostyka i sterowanie,
multimedia,
innowacyjne technologie medyczne,
diagnostyka i terapia chorób,
wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów
medycznych.

Kryteria selekcji projektów:
1. Propozycja wartości
2. Atrakcyjność rynkowa
3. Etap rozwoju
4. Możliwość i zakres ochrony
5. Kompetencje i doświadczenie zespołu

Projekty inkubowane do SPV w ramach działalności
Funduszu muszą charakteryzować się wysokim
potencjałem komercjalizacyjnym i posiadać tzw.
„Polski Pierwiastek”

Działalność Funduszu finansowana jest z wkładów inwestorów prywatnych oraz ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (NCBR).
Wartość projektu grantowego wynosi: 30.000.000 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich to 24.000.000 PLN.

Leonarto Alfa Sp. z o. o. realizuje projekt: „BORN GLOBAL - Empowering innovation through global collaboration” – wehikuł inwestycyjny Leonarto
Alfa wspierający projekty B+R w fazie zalążkowej o wysokim potencjale komercjalizacyjnym poprzez zastosowanie modelu podażowopopytowego oraz ukierunkowanie inkubowanych projektów na ich internacjonalizacje. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze
typu proof of concept – BRIdge Alfa. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: BRIdge ALFA.

