
 

 
Kinderpedia atrage o investiție de 1,8 milioane euro într-o rundă condusă de 
fondul de investiții EGV 
 
București, 8 octombrie 2021 
 
Early Game Ventures (EGV) (earlygame.vc) anunță semnarea unei investiții în valoare 
de 1,8 milioane euro în Kinderpedia (kinderpedia.co), soluția digitală completă de 
comunicare și management pentru școli și grădinițe construită în România și recunoscută 
în Europa pentru inovație și impact social.  La rundă au participat și investitorii existenți, 
RocaX, Growceanu și business angels. 
 
Kinderpedia este o platformă inovatoare pentru educație, ce oferă întreaga infrastructură digitală 
necesară instituțiilor de învățământ pentru a lucra smart și a comunica eficient și transparent, atât la 
clasă, cât și online. Pe Kinderpedia sunt înregistrate astăzi peste 2.000 de școli și grădinițe din 14 țări, 
de pe trei continente, ce însumează aproximativ 200.000 de utilizatori.  
 
“Runda curentă de finanțare ne ajută să ducem mai departe transformarea pe care am început-o în 
educație, prin simplificarea proceselor administrative în școli și grădinițe și plasarea parteneriatului 
profesor-elev-părinte chiar în centrul actului educațional. În același timp, ne oferă resursele necesare 
pentru a continua procesul de scalare, acum, când Kinderpedia beneficiază deja de validare pe mai 
multe piețe internaționale. Nu în ultimul rând, această tranzacție aduce în comunitatea noastră un 
partener puternic, cu care împărtășim valori și o viziune comună despre viitorul educației – Early 
Game Ventures – și ne consolidează colaborarea cu investitorii actuali, cărora le suntem recunoscători 
pentru sprijin și încredere,” afirmă Daniel Rogoz, CEO și Co-fondator Kinderpedia.  
 
“Pandemia a demonstrat că în domeniul educației există o nevoie acută de soluții tehnologice,” a 
declarat Radu Stoicoviciu, Partener al EGV. “Educația este unul dintre sistemele vitale ale oricărui 
stat, cu o importanță fundamentală pe termen lung și cu un impact enorm la toate nivelele societății. 
Dezvoltarea infrastructurii digitale pentru educație are o miză uriașă și ar trebui să reprezinte o 
prioritate absolută. Acesta este modul în care fondul nostru de investiții a analizat această tranzacție 
și, din această perspectivă, investiția EGV în Kinderpedia se înscrie în teza noastră <Infrastructură 
pentru inovație>”, completează Radu Stoicoviciu. 
 
“Am crezut în misiunea Kinderpedia încă de la început și ne-am alăturat bucuroși în urmă cu un an 
pentru a-i susține în planurile de dezvoltare. Această rundă confirmă creșterea accelerată și potențialul 
de scalare al acestui business de edtech gândit de la început pe nevoi universale ale părinților și 
educatorilor, cât și schimbarea de paradigmă în ceeea ce privește educația online. 
Si tocmai pentru că educația stă la baza valorilor ROCA X și Impetum Group, dar și la baza 
antreprenoriatului, ne implicăm acolo unde simțim că putem aduce o schimbare în bine,” a declarat 
Alexandru Bogdan, CEO ROCA X. 
 
Asistența juridică a a tranzacției a fost asigurată de echipele DLA Piper și CEE Attorneys – Boanță, 
Gîdei & Associates. 
 
Kinderpedia ajută profesorii și educatorii să salveze între 6 și 9 ore pe săptămână din timpul 
administrativ și să își concentreze eforturile către un act educațional superior și personalizat. Aplicația 
include funcționalități complete de management al clasei - catalog electronic, prezență, orar, predare 
video la distanță, modul de teme, librărie de documente. Totodată, îmbunătățește implicarea părinților 
în educația copiilor, printr-o interfață mobilă sigură și ușor de folosit. Kinderpedia oferă directorilor o 
perspectivă completă asupra tuturor activităților și comunicării din școală sau grădiniță. În plus, 
platforma oferă funcții de facturare automată, management financiar și plată online a taxelor școlare, 
prin integrarea cu sisteme de plată electronice. 



 

 
Kinderpedia este găzdiută în cloud, e disponibilă în 15 limbi și funcționează ca aplicație mobilă nativă 
pentru Android si iOS, atât pentru profesori și manageri, cât și pentru elevi și părinți. În ultimii ani, 
soluția a primit o largă recunoaștere a caracterului său inovator și a impactului social, atât la nivel 
național, cât și european. Comisia Europeană a oferit Kinderpedia Seal of Excellence în cadrul 
programului  SME Instrument, Phase II. Compania a fost desemnată Tech for Good în cadrul European 
Business Angels Summit, la Bruxelles și s-a clasat de asemenea pe podiumul a numeroase competiții 
antreprenoriale, cum ar fi Innovators for Children sau Startarium.   
 
Early Game Ventures (EGV) este un fond de investiţii cu capital de risc (venture capital) finanțat  cu 
prioritate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 şi cofinanțat  prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională. 
 
Fondul European de Investiţii (FEI) este parte a Grupului Bǎncii Europene de Investiţii şi este 
principalul finanţator de risc pentru IMM din Europa, prin instrumente de capital de risc, garanţii şi 
microfinanţare. În România, FEI implementează instrumente financiare cofinanţate prin fonduri 
structurale şi de investiţii, precum JEREMIE 2007-2013, Iniţiativa pentru IMM, POR, POC, PNDR.  
 
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC) susține investițiile menite să răspundă 
nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce 
privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare și (b) infrastructura 
subdezvoltată privind Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor. POC beneficiază de o alocare de 1,33 
miliarde euro din Fondul European de Dezvoltare Regională.  
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României. 
  
 
  



 

 
Kinderpedia raises € 1.8 million in a round led by EGV 
 
 
Bucharest, October 8, 2021 
 
Early Game Ventures (EGV) (earlygame.vc) announces the signing of an investment 
worth € 1.8 million in Kinderpedia (kinderpedia.co), the complete digital 
communication and management solution for schools and kindergartens built in 
Romania and recognized in Europe for innovation and social impact. Existing investors, 
RocaX, Growceanu, and business angels also participated in the round. 
 
Kinderpedia is an innovative platform for education, which provides the entire digital 
infrastructure needed for educational institutions to work smart and communicate efficiently 
and transparently, both in the classroom and online. Today, more than 2,000 schools and 
kindergartens in 14 countries on three continents, totaling about 200,000 users, are registered 
on Kinderpedia. 
 
"The current round of funding helps us to continue the transformation we started in 
education by simplifying the administrative processes in schools and kindergartens and 
placing the teacher-student-parent partnership right at the heart of the educational act. At 
the same time, it provides us with the resources to continue the scaling process, now that 
Kinderpedia is already benefiting from validation on several international markets. Last but 
not least, this transaction brings to our community a strong partner, with whom we share 
values and a common vision about the future of education - Early Game Ventures - and 
strengthens our collaboration with current investors, to whom we are grateful for their 
support and trust," said Daniel Rogoz, CEO and Co-founder of Kinderpedia. 
 
"The pandemic has shown that there is an acute need for technological solutions in the field 
of education," said Radu Stoicoviciu, Partner at EGV. "Education is one of the vital systems 
of any state, with fundamental long-term importance and an enormous impact at all levels of 
society. The development of digital infrastructure for education has a huge stake and should 
be a top priority. This is how our investment fund analyzed this transaction and, from this 
perspective, EGV's investment in Kinderpedia is part of our thesis <Infrastructure for 
Innovation>", adds Radu Stoicoviciu. 
 
"We believed in Kinderpedia's mission from the beginning, and we happily joined a year ago 
to support them in their development plans. This round confirms the accelerated growth and 
scaling potential of this edtech business designed from the beginning for the universal needs 
of parents and educators and the paradigm shift in terms of online education. 
And precisely because education is at the basis of ROCA X and Impetum Group's values, but 
also at the basis of entrepreneurship, we get involved where we feel we can bring about 
change for the better," said Alexandru Bogdan, CEO of ROCA X. 
 
DLA Piper and CEE Attorneys - Boanţă, Gîdei & Associates provided the legal assistance of 
the transaction. 
 
Kinderpedia helps teachers and educators save 6 to 9 hours a week of administrative time and 
focus their efforts on a superior and personalized educational act. The application includes 
full class management features - electronic gradebook, attendance, daily schedule, remote 



 

video teaching, homework module, document library. At the same time, it improves parent 
engagement in children's education through a secure and easy-to-use mobile interface. 
Kinderpedia offers principals a complete perspective on all school and kindergarten activities 
and communication. In addition, the platform provides functions of automatic invoicing, 
financial management, and online payment of tuition fees by integrating with electronic 
payment systems. 
 
Kinderpedia is hosted in the cloud, available in 15 languages , and works as a native mobile 
app for Android and iOS, both for teachers and managers and for students and parents. The 
solution has received widespread recognition for its innovative nature and social impact, both 
at the national and European levels. The European Commission has awarded Kinderpedia 
with the Seal of Excellence under the SME Instrument program, Phase II. The company was 
named Tech for Good at the European Business Angels Summit in Bruxelles. Also, it took 
the podium in numerous entrepreneurial competitions, such as Innovators for Children or 
Startarium. 
 
 
Early Game Ventures (EGV) is a venture capital firm funded mostly through the 
Competitiveness Operational Program 2014-2020, co-funded by the European Regional 
Development Fund. 
 
The European Investment Fund (EIF) is part of the European Investment Bank Group and 
is the leading risk financier for Europe's SMEs through venture capital, collateral, and 
microfinance instruments. In Romania, the EIF implements financial instruments co-financed 
through structural and investment funds, such as JEREMIE 2007-2013, SME Initiative, ROP, 
JOP, NRDP. 
 
The Competitiveness Operational Program 2014-2020 (POC) makes investments to 
address the needs and challenges raised by the low levels of economic competitiveness, in 
particular with regards to (a) insufficient support for research, development and innovation 
and (b) underdeveloped infrastructure for Information and Communication Technology. POC 
benefits from a € 1.33 billion allocation from the European Regional Development Fund. 
 
The content of this material does not necessarily represent the official position of the 
European Union or the Government of Romania.  
 


