
 

Załącznik 5 – Wzór opisu założeń modelu  

 

Opis założeń koncepcji akceleratora obligacji społecznych 

(max. 20 000 znaków) 

1. Założenia koncepcji akceleratora obligacji społecznych planowanej do wypracowania 
(należy uwzględnić horyzontalną zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami)  

W części tej należy wskazać opis koncepcji, tj. m.in. pokazać, jaki jest wstępny pomysł na: 

- podział odpowiedzialności za poszczególne procesy pomiędzy akceleratorem a 
podmiotem wdrażającym obligacje społeczne; 

- to kto będzie uczestników proponowanego schematu / schematów wdrażania obligacji 
społecznych z wyszczególnieniem ich funkcji lub zakresu zadań do zrealizowania 
(zarządca, operator, usługodawca); 

- sposób definiowania efektów, ich wyceny, pomiaru oraz płatności; 

- sposób dotarcia i wyboru podmiotów, które przetestują model, i metody wsparcia w 
przygotowaniu i wdrożeniu obligacji społecznych.  

Ponadto, należy opisać, na czym polega kompleksowość przyjętej koncepcji. 

W części tej nie należy cytować wymogów dotyczących koncepcji akceleratora wskazanych 
w pkt. 5.3.1 i 5.3.2 regulaminu konkursu. Opis powinien być zarysem planowanej do 
wypracowania koncepcji akceleratora obligacji społecznych i przedstawiać autorski koncept 
wnioskodawcy w tym zakresie. 

 

 

2. Opis formy materialnej, jaką przyjmie koncepcja, z jakich elementów będzie się 
składać 

Należy opisać, jak będzie wyglądała koncepcja, z czego będzie się składała, pamiętając, że 
ma ona mieć postać gotową do przetestowania. W konsekwencji musi zawierać wszystkie 
narzędzia konieczne do tego, by zrealizować drugie zadanie, np. zasady działania 
podmiotów względem grupy docelowej, programy i materiały szkoleniowe, zakres możliwej 
współpracy określonych podmiotów, itp. 

 

 

 



 

3. Opis proponowanych źródeł finansowania schematu obligacji społecznych w ramach 2 
etapu. 

W części tej należy przedstawić wstępną propozycję, z jakich źródeł planuje się sfinansować 
poszczególne elementy koncepcji w ramach 2 etapu, w szczególności usługi społeczne oraz 
osiągnięte w ramach ich realizacji efekty, zysk dla inwestora, a także jakie będzie podejście 
do źródeł finansowania nieosiągniętych efektów. W szczególności należy przedstawić, na co 
w ramach koncepcji będą wydatkowane środki EFS.  

Przyjęte podejście należy uzasadnić. 

 

4. Oświadczenie, że wypracowana koncepcja będzie spełniała wymogi określone w 
Regulaminie konkursu (por. podrozdział 5.3). 

Oświadczam, że wypracowana w ramach projektu koncepcja akceleratora obligacji 
społecznych będzie spełniała wymogi określone w regulaminie konkursu nr POWR.04.01.00-
IZ.00-00-007/16 na makro-innowacje: Ścieżka A – Akcelerator w temacie: Obligacje 
społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w 
obszarach wsparcia EFS. 

/data/    

 

/podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, zgodny z pkt. 2.7 wniosku o dofinansowanie/

            
  


