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Dne 17. března 2021 proběhlo setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast inovací zaměřené na Fond EIC,
který poskytuje rizikový kapitál pro vysoce rizikové inovace s vysokým dopadem.
Niklas Bergman (EIC Fund Investment Committee) se ve své prezentaci věnoval představení fondu EIC,
který byl ustanoven 22. července 2020 a k jehož oficiálnímu spuštění dojde 18. března 2021. Fond
vyplňuje mezeru ve financování v počáteční fázi (fáze start-upů), v níž evropský trh rizikového kapitálu
ve srovnání s globálním trhem rizikového kapitálu v současné době vykazuje relativně nízké výkony.
Cílem fondu je vyplnit mezeru ve financování, s níž se potýkají inovativní společnosti při přinášení svých
technologií z úrovně technologické připravenosti do fáze komercializace. Právě inovativní start-upy
a tzv. scale-upy hrají klíčovou roli ve vytváření nových pracovních trhů. Klíčové technologie (IoT, AI,
drony a robotika, biotechnologie, nové materiály) jsou navíc ústředním prvkem příští průmyslové
revoluce. Deep-tech společnosti mohou pomoci s řešením závažných společenských
a environmentálních krizí, včetně pandemie COVID-19. Pro dosažení jejich úspěchu je však potřeba
mnohem vyššího kapitálu v porovnání s ostatními společnostmi z jiných oblastí, vetší flexibilita
byznysového plánu a je zde také třeba brát v potaz zvýšené riziko. Cílem fondu je rovněž přilákat další
soukromé investory. EIC fond si zároveň klade za úkol posílit evropskou suverenitu v oblasti investic
a přiblížit se úrovni Severní Ameriky nebo Asie.
Fond EIC poskytuje kapitál od 0,5 mil. eur do 15 mil. eur průlomovým inovačním společnostem
vybraným pro smíšenou finanční podporu v rámci schématu EIC Akcelerátor (grant a vlastní kapitál).
Jedná se o první přímé kapitálové investice Evropské Komise do společností, přičemž se očekává, že
podíly na vlastnictví budou u začínajících společností obecně od 10 % do 25 %. Poradcem fondu je
Evropská investiční banka (EIB).
Fond EIC poskytuje dlouhodobý kapitál ve formě vlastního nebo kvazi-vlastního kapitálu (ten lze
kombinovat také s grantovou složkou), MSP a začínajícím podnikům s inovacemi potenciálně
vytvářejícími trh, ať už na základě průlomových rušivých technologií pocházejících z výzkumu (deeptech) nebo ze sociálních inovacích. Poskytnutí tohoto dlouhodobého kapitálu tak přispívá k překlenutí
rozdílu mezi inovacemi a jejich uvedením na trh.
Dne 6. ledna 2021 vyhlásila EK výsledky prvního kola přímých kapitálových investic v rámci nového
fondu EIC. Celkově bylo do výzvy EIC Akcelerátoru podáno téměř 6700 návrhů projektů, z nichž 653
bylo pozváno na osobní online interview. Na základě těchto hodnotících pohovorů, v rámci nichž byly
projekty posuzovány nezávislou porotou složenou z šesti členů, postoupilo do užšího výběru 169
společností. Po hloubkové kontrole (tzv. due diligence) vykonané investiční radou bylo nakonec
k financování vybráno 60 projektů. Kapitálové financování ve výši přibližně 178 milionů eur si mezi

sebou v rámci prvního kola rozdělí 42 vysoce inovativních začínajících podniků a MSP. Zbylé projekty
jsou v procesu finalizace smluv a následného zveřejnění.

Co se týče kritérií výběru, finanční podpora je poskytnuta těm společnostem, které:
-

Nabízejí průlomové inovace vycházejícím z intenzivního výzkumu

-

Vynikají svou excelentností

-

Mají potenciál k expanzi (scale-up)

Představují potenciálně vysoký zisk ve smyslu vytvoření nového trhu nebo společenského
dopadu
Možné důvody k odmítnutí poskytnutí kapitálu:
-

Inovace není průlomová a neprokazuje stabilní, dlouhodobou kompetitivní výhodu
Nedostatečná kvalifikace týmu
Nedostatečné “oddání se” projektu, tzn. pouze na částečný úvazek
Nesprávné načasování (příliš brzo, kdy projekt představuje ještě příliš velké riziko)
Požadovaná investice je příliš vysoká
Potenciální trh je příliš malý

Na základě prvních zkušeností se ukazuje, že mladé společnosti operující v oblastí deep-tech většinou
postrádají finanční, administrativní, PR a manažerské dovednosti. Fond EIC proto bude kromě kapitálu
poskytovat i pomoc v těchto oblastech – profesionalizace, zlepšení manažerského týmu, pomoc při
vyhledávaní řídících členů atd.
Fond EIC by zároveň rád podpořil geografickou diverzitu a větší zapojení a úspěšnost tzv. EU-13 států
a je ochoten jim poskytnout podporu v následující sféře – finanční management, networking, business
coaching atd.

Q&A
Q: Jaké jsou hlavní důvody nízké úspešnosti společností ze zemí EU-13?
Niklas Bergman: Nedostatek zkušeností a jazyková bariéra. EIC by rádo mezi financovanými projekty
vidělo více společností z téhle oblasti, a proto dojde k ulehčení prvního stupně procesu předkládání
žádostí, tj. snížení počtu stran žádosti, představení projektu prostřednictvím tzv. pitch-video formátu,
který nahradí dosud užívané (online) interview před komisí čtyř expertů. Veškerým společnostem,
jejichž projekty překročí minimální bodovou hodnotu, bude poskytnuta podpora v oblasti PR.
Q: Jaká je strategie EIC – přičlenění soukromých investorů později v průběhu řešení projektu, nebo
ihned od začátku?
NB: Hlavním cílem je zabezpečit kapitál od soukromých investorů. V rámci pilotní fáze poskytovalo EIC
kapitál zpočátku samo, pro sdílení rizika je ale lepší mít soukromého investora na palubě už od začátku,
a to i z toho důvodu, že každý dodateční investor vykonává svou vlastní hloubkovou analýzu (due
diligence).
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