SOCIÁLNI INOVÁTORI
IMPACT CAPITAL
profil novovznikajúceho fondu
Investičný fond zameraný na poskytovanie vratného financovania
subjektom s pozitívnym spoločenským dopadom (s impactom)

OBLASTI
Sociálne a zdravotné služby,
vrátane sociálneho bývania
Inkluzívne zamestnávanie
Vzdelávanie - inovácie a inklúzia
Tvorba a podpora komunít
Inovačné a technologické
investície v oblasti sociálnej
ekonomiky

TYPY
INVESTÍCIÍ
Platformové investície do tvorby
ekosystémov entít s pozitívnym
spoločenským dopadom
(impact)
Sociálne a technologické
inovácie

ZÁKLADNÉ
KRITÉRIÁ

FORMA
INVESTÍCIE

Finančne udržateľný model

Equity (priama kapitálová

(cash flow)

investícia do spoločnosti)

Pozitívny spoločenský dopad

Kvázi equity (podriadený úver,

(impact)

mezzanine)

Mimo Bratislavský kraj

VEĽKOSŤ
FONDU
10 miliónov EUR

VÝŠKA
INVESTÍCIE
min 10.000 EUR
max 800.000 EUR

CIEĽOVÉ SKUPINY
Mikro, malé a stredné podniky, neziskové organizácie, spin-offy veľkých firiem,
start-upy, iniciatívy vo verejnom sektore, školy a univerzity, impact business
angels, charity a cirkev, miestne susedstvá a komunity, obce a mestá,
registrované sociálne podniky, poskytovatelia zdravotných a sociálnych
služieb, študenti, profesionáli pred zmenou kariéry, vracajúci sa zo zahraničia

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

Výstupy (do 31.12.2023):
Počet podporených oprávnených
podnikov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo
nezamestnaných
Dlhodobo nezamestnané osoby
Osoby vo veku nad 50 rokov
Osoby so základným alebo nižším
sekundárnym vzdelanim (ISCED 1 a 2)
Zamestnané osoby vrátane SZČO (v čase
investície)
Výsledky (udržateľné aspoň 1 rok):
Zamestnaní vrátane SZČO po investícii
(všetci nezamestnaní aj mimo úradu
práce)
Počet podporených podnikov (fungujúce
aspoň rok po poskytnutí podpory

na celý
fond

na 100 tis. EUR
investíciu
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OPRÁVNENÉ OBLASTI
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt
Ochrana ľudských práv a základných slobôd
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia
obyvateľstva
Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového
fondu
Poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej
ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby
podľa bodov vyššie

MÁTE RIEŠENIE SPOLOČENSKÉHO
PROBLÉMU A HĽADÁTE VRATNÉ
FINANCOVANIE ?
www.socialniinovatori.sk/mate-riesenie
socialniinovatori@gmail.com

Mikuláš Kresánek
Zuzana Kresánková
Vlasta Kostercová

