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PŘEDSTAVENÍ FONDU

€4M
Akcelerace

€20k-2.3M
Investice do jednoho

startupu

€23M
Seed investice

ČESKÁ REP.
Zaměření na české startupy
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Lighthouse Seed Fund

• EIF/OP PIK – €20 mil

• Soukromé peníze – €3,5 mil (3%)

• Posouzeno 600 startupů (8 měs)

• Podepsáno: Nulisec, Pekat, 
Searpent, Uptimai

• V jednání: inovace prof. Jančáře

• Před podpisem: za 2M EUR

Do čeho investujeme a jak

• Inovativní projekty s 
mezinárodními ambicemi a 
potenciálem  - 150 až 400 tis EUR

• Ideálně alespoň 2 zakladatelé 
(komplementární schopnosti)

• Technologické projekty a jiné 
unikátní české R&D (univerzity, 
výzkumné ústavy…)

• Spoluinvestice s angels, ostatními 
fondy a odborníky na nové 
technologie
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€700,000

Fast-track k investici

€20,000

Počáteční investice - Stačí vám nápad, 

žádné formální podklady (přihlášky

emailem, žádné strukturované formuláře)

Zkušenosti

Zkušení mentoři - Partner-garant 

pomůže připravit byznys plán,  

strategii a získat feedback zákazníků

Kancelář

LIGHTHOUSE ACCELERATOR BATCH II

BUSINESS PLAN –

vypracování a pomoc

Diskuze s potenciálními zákazníky

LEGAL PACK – investiční dokumenty

GO-TO-MARKET STRATEGY – strategie 

pro vstup na trh

MINIMUM VIABLE PRODUCT (MVP)
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Smart money od Lighthouse, aneb jak pomáháme

• Zajistili jsme obchodního ředitele, který za 2 měsíce zvýšil obrat o 60%

• Představili jsme firmu v Silicon Valley potenciálním partnerům

• Donesli jsme nové platící zákazníky a pilotní uživatele 

• Startup Kit – kompletní set klíčových právních dokumentů

• Pomáháme s kompletním re-brandingem, obchodními materiály a sales 
strategií

• Účastníme se jednání s budoucími korporátními exit partnery

• Dovedli jsme koinvestora/mentora s oborovými zkušenostmi (e-commerce)

• Zajistili jsme výkup problémového investora  
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Co potřebujete pro získání investice od Lighthouse
Ventures? 

02 03 04 0501
Alespoň 2 

zakladatelé 

společnosti 

(akcelerace)

Obraťte se na 

nás i s projektem 

ve fáze nápadu

Máte za cíl 

přinesení 

inovativního a 

lepšího řešení 

než jsou jiné 

projekty na trhu

Firma se sídlem 

nebo 

provozovnou v  

Česku

Máte zcela jasno 

v tom jak chcete 

vydělat peníze

06
Mali byste své 

cíle dosáhnout s 

investicí 

€200-700k
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Věříme v

JEDNOROŽCE
Kontakt

WWW.LHV.EU.COM

CONTACT@LHV.EU.COM

Lighthouse Seed Fund benefits from the support and financing of the Czech ESIF Fund of Funds (CZFoF). 

The Czech ESIF Fund of Funds is an initiative created by cooperation between the Ministry of Industry and 

Trade of the Czech Republic and EIF and financed under the European Regional Development Fund within 

the programme Venture Capital OP EIC (program Rizikový kapitál OP PIK)


