OCI LNI INO
O I
IMPAC CAPI AL
profil fondu SIIC Fund
Investi ný fond zameraný na poskytovanie vratného financovania
subjektom s pozitívnym spolo enským dopadom (s impactom)

OBLA

I

Sociálne a zdravotné slu by,
vrátane sociálneho bývania
Inkluzívne zamestnávanie
Vzdelávanie - inovácie a inklúzia
Tvorba a podpora komunít
Inova né a technologické
investície v oblasti sociálnej
ekonomiky

KLADN
K I
I

P
IN E

CI

Platformové investície do tvorby
ekosystémov entít s pozitívnym
spolo enským dopadom
(impact)
Sociálne a technologické
inovácie

FO MA
IN E
CIE

Finan ne udr ate ný model

Equity (priama kapitálová

(cash flow)

investícia do spolo nosti)

Pozitívny spolo enský dopad

Kvázi equity (podriadený úver,

(impact)

mezzanine)

Mimo Bratislavský kraj

E KO
FOND
10 miliónov EUR

CIE O

KA
IN E
CIE
min 50.000 EUR
max 800.000 EUR

K PIN

Mikro, malé a stredné podniky, neziskové organizácie, spin-offy ve kých firiem,
start-upy, iniciatívy vo verejnom sektore, koly a univerzity, impact business
angels, charity a cirkev, miestne susedstvá a komunity, obce a mestá,
registrované sociálne podniky, poskytovatelia zdravotných a sociálnych
slu ieb, tudenti, profesionáli pred zmenou kariéry, vracajúci sa zo zahrani ia

ME A E N

KA O A ELE

ac

Výstupy (do 31.12.2023):
Po et podporených oprávnených
podnikov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo
nezamestnaných
Dlhodobo nezamestnané osoby
Osoby vo veku nad 50 rokov
Osoby so základným alebo ni ím
sekundárnym vzdelanim (ISCED 1 a 2)
Zamestnané osoby vrátane SZČO (v ase
investície)
Výsledky (udr ateľné aspo 1 rok):
Zamestnaní vrátane SZČO po investícii
(v etci nezamestnaní aj mimo úradu
práce)
Po et podporených podnikov (fungujúce
aspo rok po poskytnutí podpory

OP

d

a 100

. EUR
c

100

1

900

11

250
600
150

3
7
2

1000

12

560

7

90

1

NEN OBLA

I

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivos
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt
Ochrana udských práv a základných slobôd
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
Výskum, vývoj, vedecko-technické slu by a informa né slu by
Tvorba a ochrana ivotného prostredia a ochrana zdravia
obyvate stva
Slu by na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Zabezpe ovanie bývania, správy, údr by a obnovy bytového
fondu
Poskytovanie finan ných prostriedkov subjektom sociálnej
ekonomiky na vykonávanie spolo ensky prospe nej slu by
pod a bodov vy ie

M E IE ENIE POLO EN K HO
P OBL M A H AD E
A N
FINANCO ANIE ?
www.socialniinovatori.sk/mate-riesenie
socialniinovatori@gmail.com

Mikulá Kresánek
Zuzana Kresánková
Vlasta Kostercová

