Designação do projeto | FUNDO PARA A INOVAÇÃO SOCIAL
Código do projeto | 42.324
Objetivo principal | Apoio financeiro à realização de operações de coinvestimento de
capital e quase capital e de facilitação do acesso ao financiamento a PME e Entidades
da Economia Social que sejam implementadoras de Iniciativas de Inovação e
Empreendedorismo Social (IIES).
Regiões de intervenção | NUTS II do Norte, Centro e Alentejo
Entidade beneficiária | Banco Português de Fomento, S.A.
Data de aprovação | 06‐11‐2018
Data de início | 01‐11‐2018
Data de conclusão | 31‐12‐2033
Custo total elegível | 50.526.613,43 €
Apoio financeiro da União Europeia | 35.000.000,00 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 6.176.470,59 €
Objetivos, atividades e resultados atingidos até 30/06/2021:
Nº de operações de empreendedorismo e inovação social apoiadas | 8
Apoio FSE contratado com beneficiários finais| 4.446.495,89€
Apoio FSE transferido para os beneficiários finais | 3.311.746,12€
Montante total contratado com beneficiários finais | 8.468.942,73 €
Objetivos, atividades e resultados esperados:
Nº de operações de empreendedorismo e inovação social (objetivo)| 150
Percentagem de novas respostas sociais disponibilizadas (objetivo) | de 60% a 70%
Uma iniciativa:

Sociedade Gestora:

Project designation | SOCIAL INNOVATION FUND
Project code | 42.324
Main goal| Financial support for co‐investment operations and to facilitate the access
to bank loans for SME and Social Sector Organizations which implement Social
Innovation and Social Entrepreneurship Initiatives (SISEI)
Intervention regions| NUTS II Northern, Central and Alentejo Regions of Portugal
Beneficiary entity | Banco Português de Fomento, S.A.
Approval date | 06‐11‐2018
Start date | 01‐11‐2018
Conclusion date | 31‐12‐2033
Total eligible cost | | 50.526.613,43 €
EU financial support| 35.000.000,00 €
Nacional/regional public financial support | 6.176.470,59 €
Goals, activities and results accomplished until 30/06/2021:
Number of supported entrepreneurship and social innovation operations| 8
ESF support contracted with final beneficiaries | 4.446.495,89€
ESF support transferred to final beneficiaries | 3.311.746,12€
Total amount contracted with final beneficiaries | 8.468.942,73 €
Goals, activities and results expected:
Number of entrepreneurship and social innovation operations (goal)| 150
Percentage of new social responses made available (goal)| from 60% to 70%

An initiative:

Managed by:

