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• A társadalmi vállalkozások fejlesztésének és környezetének 
átfogó feltérképezése és értékelése 

 

• 8 kutatási terület: 1-jogi szabályozás, 2-szakpolitikai környezet   
3-adományozási gyakorlat, 4- lehetőségek az adományozás terén, 
5- inkubátorok ,  6- TV növekedés, 7- TV-k hitelezése, 8- impact 
investing a korai szakaszban.   
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• 8 kutatási terület: 1-jogi szabályozás, 2-szakpolitikai 
környezet   3-adományozási gyakorlat, 4- lehetőségek az 
adományozás terén, 5- inkubátorok ,  6- TV növekedés, 
7- TV-k hitelezése, 8- impact investing a korai 
szakaszban.   
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Civil szervezetek, kistermelők/kézművesek,  

helyi újítók/felfedezők és az üzleti szektorban tevékenykedő társadalmi vállalkozások.
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Inkubátorok  –  A befektetésre alkalmas  
társadalmi vállalkozások “előállítói” 

 
 

. 
 

 

• A támogatási programok átlagos hossza 6 hónap, 
a NESsT-nél ez 1-4 év üzleti tervezéssel együtt. 
40-60% befektetési arány.   

• Általában már jól működő vállalkozásokat 
támogatnak, nem kezdőket 

• Segítenek a szervezeteknek üzleti tervet 
készíteni, és előkészíteni a növekedést, ami 
jelentős költséggel jár. 
 
 

• Összekötik a vállalkozásokat a a piaccal és a lehetséges befektetőkkel, de 
maguk is finanszírozást keresnek saját tevékenységükhoz.  
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Inkubátorok  – ajánlások  

 
 

  

• A korai és inkubációs fázisban lévő társadalmi vállalkozások támogatása mind az 
inkubátorok mind a finanszírozók részéről. 

• Szorosabb kapcsolatok és jobb információ áramlás szükségesek az inkubátorok és 
a finanszírozók között az ígéretes vállalkozásokról; többet kell invesztálniuk a 
kapcsolatépítésbe és kommunikációba 

• Szükséges a tapasztalatok rendszerezése, a jó gyakorlatok és módszerek 
megosztása 

• Inkubáció az egyetemeken – lépjenek túl az elméleten, segítsenek a 
vállalkozásoknak piacra lépni 

• Az inkubátoroknak is kedvező finanszírozásra van szükségük a tanácsadás és 
pénzügyi támogatás költségeinek fedezéséhez 

• Az inkubátoroknak is hosszú távú finanszírozásra van szükségük ahhoz, hogy a 
vállalkozások növekedését elősegíthesssék. 
 
 

 

 



Kedvező 

feltételekkel 

nyújtott 

finanszírozás ; 

tőkebefektetés  és 

garanciavállallás, 

kockázatvállallás 

Szervezeti 

felkészültség 

Szervezet/vállalkozás érettsége 

Összeg 

Hitel finanszírozás; 

befektetés és 

támogatás új 

elképzelésekhez, 

növekedéshez 
Tanácsadás; 

kezdőtőke, grant  és 

szaktudás  az új üzleti 

ötletek 

megvalósításáhpz, a 

sikerhez szükséges 

rugalmasság 

Piaci finanszírozás , 

hitel és 

tőkebefektetés   
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Forrás: Charity Bank, UK  

A vegyes típusú finanszírozás lépcsője 
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Forrás: Charity Bank, UK  

A vegyes típusú finanszírozás lépcsője 
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A vegyes típusú finanszírozás lépcsője 
 

 
 • Nagyon kevés finanszírozási forma áll rendelkezésre a 

társadalmi vállalkozások számára
 • A bankok és alapok nem látnak üzleti lehetőséget a 

társadalmi vállalkozásokban.  
• Kevés a specializált alternatív hitel forrás vagy alap.   

 
• A NESsT kísérleti (pilot) jelleggel nyújtott hitelt és 

fektetett be tőkét, hogy példát mutasson, és segítse 
a tapasztalat szerzést e téren.   
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• A vissza nem térítendő támogatás (grant) szerepe alapvető. 
• A hitel finanszírozás bekapcsolható az inkubációs szakaszban, majd 

később a növekedésben 
• A tőkebefektetés továbbra is a legritkább formája a társadalmi 

vállalkozások finanszírozásának: 
• Nincsenek befektésre kész vállalkozások  
• Méretkülönbség a befektetők és a befektetési célpontok között  
• A finanszírozók nem szívesen fizetik meg a kezdés és a üzleti 

tanácsadás/képzés költségeit  

Legfontosabb tanulságok:  A vegyes típusú finanszírozás lépcsője 
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Finanszírozás – ajánlások  

 
 • A vissza nem térítendő támogatásokra szükség van az inkubációs szakaszban is, ezek 

fedezhetik a társadalmi költségeket, és megalapozhatják a növekedést. 
• Egyensúlyt kell találni a kedvező feltételek és a hitelezés költségei között. 
• A finanszírozóknak meg kell fontolniuk a közvetlen tanácsadást a kockázat mérséklése 

érdekében is. 
• A pénzügyi hozam elvárásokat át kell gondolni. 
• Kis és közepes vállalkozásoknak jól jön a „hitel előélet”, amit az inkubátoroktól kapott 

kedvező hitelek révén megszerezhetnek. 
• Be kell tölteni a kezdő vállalkozások és az impact investment közti finanszírozási űrt, 

hogy a vállalkozások fejlődhessenek és előkészülhessenek a növekedésre. 
• A terepen működő inkubátoroknak össze kell fogniuk finanszírókkal és egyéb segítő 

programokkal. 
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Ötlettől a növekedésig 
 

A NESsT 70 vállalkozást mért össze a saját portfoliójában  
 
•A növekedés előkészítése: 

• Mi a növekedés célja és tárgya? 
• A kiválasztott vállalkozások átvilágítása – cégvezetés és a menedzsment a 

legfontosabb 
• Melyik a legjobb növekedési stratégia – melyiknek milyen társadalmi költségei 

vannak? 
• Mennyi és milyen típusú további üzleti tanácsadás szükséges? 

•Kevés segédeszköz áll jelenleg rendelkezésre a fentiekhez. 
• A legtöbb inkubátornak nincs ebben tapasztalata. 
•A stratégia partnerek fontossága: szaktudás és kapcsolatok behozatala. 
•A növekedés stratégia és a támogatás egyénre szabott kell, hogy legyen  
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Ötlettől a növekedésig – ajánlások 

 

 

• Invesztálni kell a növekedést segítő módszerek kialakításába és tesztelésébe. 
 

• Forrást kell áldozni a konszolidációra és a növekedés előkésítésére  
• Szakértők és partnerek bevonása létfontosságú. 

 
• Támogatni kell a kísértelezést és a tapasztalatok megosztását. 
• A jó gyakorlatokat terjeszteni és ismételni kell. 
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Repülni tanulni kell: ne ugorjuk át az inkubációt! 

  
• Fontos a társadalmi vállalkozások számára:  

• Bizonyíthatják az üzleti modellt  
• Megerősíthetik a vállalkozást és a finanszírozást  
• Előkészülhetnek a növekedésre 

• Fontos a vállalkozások célcsoportja számára: fenntartható megoldást kapnak 
problémájukra minimális kockázat mellett  

• Fontos a finanszírozók számára:  
• Fenntartható megoldásokat ad az általuk támogatott társadalmi 

problémára 
• Befektetésre és növekedésre felkészült vállalkozásokat biztosít 

• Fontos az állam számára: hatékony és fenntartható megoldásokat nyújt, 
amelyek beépíthetők a szakpolitikákba  
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Konklúzió 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 


