Aneks nr 7 – Materiały dla inwestorów

Treść e-maila do potencjalnych inwestorów

Szanowna Pani Prezes, / Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, chciałabym / chciałbym przedstawić Pani
/ Panu kilka szczegółów na temat realizowanego przez nas projektu „Zadłużeni w obligacjach”.
W ramach Projektu, MOPR we współpracy z Urzędem Miasta Gdańska planuje przeprowadzić pierwszą
w Polsce emisję Obligacji Społecznych (ang. Social Impact Bonds). Jest to innowacyjny mechanizm
finansowania usług społecznych, oparty o współpracę podmiotów miejskich, organizacji
pozarządowych oraz biznesu. Główne założenie mechanizmu Obligacji Społecznych to zwiększenie
efektywności realizowanych działań prospołecznych.
Partnerami Projektu są Pracodawcy Pomorza oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.
Jednym z wyzwań towarzyszących realizacji Projektu jest znalezienie podmiotu potencjalnie
zainteresowanego udziałem w nim w charakterze Inwestora.
W załączeniu do niniejszej wiadomości załączam szereg materiałów o Projekcie, którego realizację
planujemy wstępnie na I/II kw. 2019 roku, wraz z projektem listu intencyjnego.
Z przyjemnością opowiedzielibyśmy Państwu o szczegółach planowanego przez nas Projektu podczas
spotkania.
Prosiłabym / Prosiłbym o informację zwrotną o Państwa zainteresowaniu potencjalnym udziałem
w tego typu przedsięwzięciu.

List intencyjny
pomiędzy
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
ul. Konrada Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk
a
……………………….…………………………………………………..……………......
(nazwa Partnera, adres siedziby)

Artykuł 1
1.

Strony deklarują zamiar współpracy w celu realizacji działań w ramach projektu „Zadłużeni
w obligacjach” (dalej Projekt) w związku z ubieganiem się o przyznanie dotacji w drugim etapie
konkursu Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na
opracowanie modelu polskiej obligacji społecznej w temacie „Obligacje społeczne jako narzędzie
zwiększania efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS”.

2.

Parter deklaruje zainteresowanie udziałem w Projekcie jako inwestor, którego kluczowym
zadaniem w Projekcie będzie dostarczenie środków pieniężnych do realizacji Projektu.
Artykuł 2

Umowa o współpracy (podpisana przez strony w przypadku decyzji o udziale Partnera w Projekcie)
określi szczegółowe działania, które będą podejmowane w związku z realizacją Projektu.
Artykuł 3
W przypadku niepodpisania umowy o współpracy w ramach realizacji Projektu, niniejszy list
intencyjny nie pociąga jakichkolwiek zobowiązań dla którejkolwiek ze stron.
Artykuł 4
Niniejszy list intencyjny sporządzano w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach.

Lider
………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Lidera)

………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

Partner
………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Partnera)

………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

Idea Social Impact Bonds (SIB)

Social Impact Bonds

publicznego, prywatnego oraz

-

Innowacyjny mechanizm finansowania
z sektora prywatnego
interwencyjnych)
ustalonym czasie
przez Projekt planowanych

Schemat realizacji Projektu

Inwestor
Podmiot publiczny
zwraca Inwestorowi

Skala problemu

51 200
(24%

+ odsetki (w przypadku
Projektu planowanych

, a odsetki o

Definiuje problem

Projektu

Podmiot publiczny

odsetki

64
,

Grupa docelowa

100 gospodarstwa
domowych
Metoda doceniania

Zindywidualizowane

Praca w oparciu
o zasoby

Kluczowe kryteria doboru grupy docelowej:
o

o

Koncentracja na

i

zasoby komunalne

informacyjne

Pierwszy
kontakt

czynsz w trakcie trwania Projektu

z nawigatorem

Projekcie

w Projekcie

Finansowanie Projektu

I.

w
d

Marzec 2018:
projekcie w charakterze Inwestora
P

Forma udzielenia finansowania
przez Inwestora:
II.

Oprocentowanie: wibor 6m + 2,5%
Zabezpieczenie: gwarancja EFS
na etapie realizacji):

element strategii CSR
Inwestora

emisja obligacji przez GMG,
e
umowa z Inwestorem.

Inwestora w sektorze

Innowacyjny Projekt
skierowany do

Dlaczego warto?

Zysk z inwestycji
pierwszych tego typu

Inwestycja bez ryzyka

maj 2017
2018: Przygotowanie koncepcji realizacji Projektu w
oparciu o mechanizm Social Impact Bonds
Ministerstwa Rozwoju)

III.

2018: Pozyskanie z Ministerstwa Rozwoju
2019: Realizacja Projektu:
Pozyskanie dotacji oraz gwarancji z EFS,
Podpisanie umowy z Inwestorem,

Zapraszamy do kontaktu
Marta Penczar
Ekspert

Piotr Tumasz
Ekspert

marta.penczar@ibngr.pl
+48 501 505 163

p.tumasz@miltoncapital.pl
+48 664 727 484

Anna Dukowska
Koordynator Projektu
anna.dukowska@mopr.gda.pl
+48 694 597 187




   
 

 



  
  



  

  

 







  
 


    
    
 

    
  
 


 

 


 
 
  
 

   

 

 

  
 

    
    
  


 
 

    
  
  


 
  
      

  
  
 
  
 
  




 

    

  

 




 






 

 


 
 



 


 
 


  
 
 
  

 














 
  









 

 


 
 








 



 





 
 





 



  
 

  



  
 
 








  



    

 

  
 
 

 

   
   
    






 

  

  

 

  
  









 



  
  
  

   
 


 



 


 
 

  


   
 
 
   
    


Pionierskie
SIB
(dwa
w
Wielkiej Brytanii Peterborough i Donacaster). W obydwu przypadkach
penitencjarne realizowane
przez podmioty prywatne, a
Ministerstwo
Wielkiej
Brytanii (2010).
wynagrodzenia ze
publicznych
od
. Skutkami
penitencjarnych
o
skali recydywy
skazanych na
wyroki pozbawienia
(ostatecznie o 6%). Latem 2014, w drugiej fazie
8.6%.
Wyniki
innych
resocjalizacja

social investment can be a great
force for social change "

If we get this right, it could mean a
change to the whole way that
Government and the private sector
work together to solve social
problems.
Government could benefit from more
capital up front to invest in savings to
the public purse.
The private sector could get new
opportunities to see returns on their
investment

Budget: Social Impact Bonds
$3.7 trillion budget is a tiny little item
that might just change public finance
forever
[$ 100 milion in 2012]

Barack Obama imports a big idea
from Britain

Pierwszym programem obligacji
poza granicami Wielkiej Brytanii
penitencjarny, adresowany do
w Nowym Jorku.

jest

brytyjski, aby
to
w przypadku
jak ochrona zdrowia, roboty publiczne, wsparcie
itp.

przeprowadzonym
ponownie projekt
osadzonych w

ten zwraca
tym, w ramach jego mechanizmu
finansowego po raz pierwszy zastosowano gwarancje,
czemu
w jednym projekcie
(Bloomberg Philantropies,
programu
obligacji w 75%) oraz typowych komercyjnych
(Goldman Sachs).
Warunkiem zwrotu inwestycja
redukcja
powrotu
na
zwalnianych z tego
o 10%
50%
zwalnianych z
Rikers Island wraca
do
.

Pierwszy SIB w Finlandii
na zdrowiu i pracy a
miernikiem efektu
liczba dni wolnych od pracy z powodu
choroby.
celu spowoduje znaczne
dla sektora
publicznego oraz
przychodu
.
zysku zostaje przekazana inwestorowi.
Celem

redukcja o 2,1 dni wolnych od pracy rocznie na
pracownika. Efekt
o1
.

Sukces projektu
odniesieniu do integracji
na rynek pracy.

modelu w
oraz ich wprowadzenie

W Rotterdamie Fundacja Start razem z bankiem ABN AMRO
zainwestowali w
inicjatywy Buzinezzclub skierowanej na
.
Ponad
jest

z bezrobocia: zostali zatrudnieni,
zawodowo albo
. Im szybciej efekt
tym
zyski inwestora
.

Ta sama para firm
we
z lokalnym

projekt na inne miasta. W Enschede,
skierowano na
na niemieckim rynku pracy.

W Europie Centralnej, w Tallinie SIB skierowany
na
przeciw agresji i redukcji
ryzykownych i kryminalnych
.

Social Impact Bonds, The Early Years, Social Finance, June 2016

asymetrycznemu profilowi ryzyka -

Natomiast projekt SIB - Buzinezzclub
najmocniejsza cecha SIB i buduje

Grupa
docelowa

Miasto

Data

Okres

Rotterdam

10.2013

2 lata

0.7M

bezrobotnych

Utrecht

10.2015

6 lat

2.1M

bezrobotnych

Eindhoven

06.2016

3 lata

1.7M

bezrobotnych

160

540

400

Inwestorzy

ABN AMRO Social Impact
Fund
Start Foundation
ABN AMRO Social Impact
Fund
Oranje Fonds
ABN AMRO Social Impact
Fund
Start Foundation
Buzinezzclub

Buzinezzclub

Warunki finansowe

- Buzinezzclub
inwestora wzrasta przyrostowo, zgodnie z wynikami, przy
12% p.a.
Ernst and Young ocenia wyniki programu. Investorzy
Municipality of Rotterdam,

10%.

10% p.a.

Obligacje społeczne
Innowacyjny sposób finansowania działań
realizujących cele społeczne

Obligacje Społeczne (ang. Social Impact Bonds)
Idea

Geneza

Obligacje społeczne
to innowacyjny
mechanizm finansowania realizacji usług
prospołecznych. Podmiot publiczny wchodzi w
porozumienie z wybranym usługodawcą
(NGO) oraz inwestorem
zapewniającym
finansowanie. Po zakończeniu realizacji
projektu, inwestor otrzymuje zwrot kapitału
wraz z premią (odsetkami) w przypadku
osiągnięcia planowanych mierników sukcesu.

Pionierskiej wdrożenia mechanizmu Social
Impact Bonds miały miejsce w Wielkiej Brytanii.
Dotyczyły więziennictwa (usługi penitencjarne
realizowany były przez wytypowane NGO na
zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Większość SIB realizowanych jest w Wlk. Brytanii
oraz Stanach Zjednoczonych. Powstały tam
podmioty specjalizujące się w organizacji i
realizacji tego typu projektów.

Obligacje Społeczne na świecie
Zrealizowane projekty 89 Zmian życiowych 113 643 Zaangażowany kapitał 322 mln $

Projekt “ZADŁUŻENI W OBLIGACJACH” realizowany przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Zadłużenie mieszkańców Gdańsk
51 200 zadłużonych mieszkań komunalnych (24% wszystkich mieszkań)
Wybrany
W ciągu ostatnich 5 lat zadłużenie wzrosło o 64 mln zł, odsetki o 18 mln zł.
problem społeczny
Zadłużenie mieszkań komunalnych na dzień 30 czerwca 2017 roku
wyniosło 186 mln zł, odsetki 59 mln zł.
W ramach realizacji Projektu, starannie dobrana grupa docelowa 100
rodzin (z zadłużeniem czynszowym od 3 do 20 tys. zł) otrzyma wsparcie
Sposób rozwiązania
nawigatorów. Pomoc nawigatorów polegać będzie głównie na analizie
problemu
sytuacji zadłużonej rodziny, wspólnym przygotowaniu plan wyjścia z
(projekt usługi)
zadłużenia oraz wsparciu jego wdrożenia. Współpraca rodziny z
nawigatorem będzie trwała 3-12 miesięcy.

Zaangażowane
podmioty i ich rola
w Projekcie

Grupa docelowa – 100 rodzin z zadłużeniem czynszowym,
Organizacje pozarządowe – wykonawcy usługi skierowanej do grupy
docelowej (wybrani w postępowaniu konkursowym)
Inwestor – zapewnia środki finansowe na realizację usługi, po
zakończeniu Projektu otrzymuje zwrot kapitału oraz odsetki (w przypadku
osiągnięcia zamierzonych efektów)
MOPR w Gdańsku – organizator Projektu

Do Projektu „Zadłużeni w obligacjach” poszukujemy Inwestora zainteresowanego
udzieleniem zwrotnego wsparcia w wysokości 1 mln zł
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu: I/II kw. 2019 roku

Zapraszamy do
kontaktu

Anna Dukowska
Koordynator Projektu

Marta Penczar
Ekspert

Piotr Tumasz
Ekspert

anna.dukowska@mopr.gda.pl
+48 694 597 187

marta.penczar@ibngr.pl
+48 501 505 163

p.tumasz@miltoncapital.pl
+48 664 727 484

