
Kvázi kapitál
Rozšírte svoj sociálny vplyv



Rozšírte svoj pozitívny vplyv

Chcete uviesť nové sociálne produkty alebo 

služby? Alebo chcete zasiahnúť viac ľudí a 

komunít otvorením nových pobočiek alebo 

vybudovaním frančízovej siete?

Je pre vašu prevádzku nevyhnutné spustenie 

digitálnej transformácie?

Máte v úmysle nadobudnúť nehnuteľnosť  

so sociálnou funkciou alebo realizovať projekt 

sociálneho bývania?

Sme si vedomí, že granty, dotácie a dary zvy-

čajne len v obmedzenej miere podporia rast.

V určitom okamihu musia subjekty sociálneho 

sektora zvládnuť prechod od závislosti na 

grantoch k väčšej finančnej sebestačnosti.

To si vyžaduje rozšírenie sociálnych aktivít, 

aby ste využili úspory z rozsahu. Na posun-

utie organizácie na ďalšiu úroveň sú spravidla 

potrebné veľké investície.

Plánuje vaša organizácia 
rozšíriť svoj pozitívny vplyv?

Nové produkty  
a služby

Obnova po  
Covid-19

Nové pobočky  
a franšíza

Digitalizácia

Domovy  
dôchodcov

Sociálne  
bývanie

Materské školy

Opatrovateľstvo

Podpora naša

Sociálne podniky,  
neziskové alebo mimov-
ládne organizácie:

s osvedčeným obchodným 

modelom

s vyrovnaným hospodárením 

prevádzkovej činnosti

s meraným preukázaným 

sociálnym dopadom

identifikovaný pozemok

odhad nákladov

podnikateľský a splátkový plán 

Projekty sociálneho 
bývania a sociálnej  
infraštruktúry:
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Kvázi kapitál

Kvázi kapitál vo forme podriadeného úveru 

posilňuje vašu kapitálovú základňu bez zmien 

vlastníckej štruktúry a bez zasahovania do 

operatívneho riadenia. Zlepšuje váš finančný 

a rizikový profil a pomáha tak prilákať doda-

točné úverové financovanie.

Poskytuje sa s pevnou úrokovou sadzbou 

pre dohodnutú zmluvnú splatnosť a ponúka 

individuálny splátkový kalendár.

Kvázi kapitál je podriadený zdroj financovania. 

To znamená, že v prípade konkurzu sa tento 

druh úveru spláca ako posledný.

Realizovaná 
investícia

Kvázi kapitál

Úver

Vlastné  
prostriedky

Investičná  
potreba

Chýbajúce  

prostriedky

Vlastné  
prostriedky

Riešenie

Kvázi kapitál  
pomáha realizovať 

vaše investície

Prínosy pre vás

Pokrýva až 30 % plánovanej investície 

a umožňuje ďalšie financovanie pros-

tredníctvom Slovenskej sporiteľne

Posilňuje vašu kapitálovú základňu, 

zlepšuje rizikový profil a tak pomáha 

prilákať ďalšie financovanie 

Umožňuje flexibilný splátkový  

kalendár prispôsobený vašim  

investičným potrebám

Poskytuje dodatočnú know-how pod-

poru, individuálny koučing, poraden-

stvo alebo mentorstvo v sieti Impact 

Hub a profesionálnych partnerských 

organizáciách

Cenovo výhodnejšie oproti 

štandarndým kapitálovým investíciam 

Výhody záruky financovanej Európsk-

ou úniou v rámci programu zamestna-

nosti a sociálnej inovácie (EaSI)Social 

Innovation (EaSI)



Česká spořitelna 
Otto Mach
omach@csas.cz

Erste Bank Oesterreich 
Carmencita Nader  
CarmencitaJulia.Nader@erstebank.at

Slovenská sporiteľňa 
Rastislav Blažej
blazej.rastislav@slsp.sk

Erste Bank Hungary 
Orsolya Szalay
orsolya.szalay@erstebank.hu

BCR Social Finance
Stefan Ionut Buciuc
stefan.buciuc@bcr-socialfinance.ro

Erste Bank Serbia 
Vladimir Jovanović
vladimir.jovanovic@erstebank.rs

Erste Bank Croatia
Tina Sirotić
tsirotic@erstebank.hr

Spoločnosť Erste Social Finance bola založená 

ako spoločný podnik Erste Group Bank AG 

a ERSTE Stiftung (nadácia ERSTE) v súlade 

s  poslaním skupiny Erste šíriť prosperitu a 

poskytovať prístup k finančným službám pre 

všetkých.

Medzi jej hlavné činnosti patria investície do 

udržateľných modelov sociálneho podnikania a 

zavádzanie inovatívnych nástrojov sociálneho 

financovania v strednej a východnej Európe.

Erste Social Finance

Peter Šúrek

peter.surek@erstegroup.com

Erste Social Finance Holding GmbH

Am Belvedere 1, 1100 Viedeň  

contact@erstesocialfinance.com  

www.erstesocialfinance.com

Kontakt


