 Layihənin Xülasə Sənədi
Layihənin adı:

DəmirBank Enerji Səmərəliliyi Krediti

Ölkə:

Azərbaycan

Layihənin nömrəsi:

45856

Biznes sektor:

Depozitar Kredit Banklar

Özəl/Dövlət:

Özəl sektor

İdarə Heyətinə təqdim günü:

25 iyun 2014-cü

Status:

Konsepsiyanın baxılması mərhələsni keçmişdir, yekun baxış
gözlənilir.

İngilis dilində LXS-ın dərci:
LXS-ın yenilənməsi:

23 may 2014-cü il

Layihənin təsviri və məqsədləri:

Enerji Səmərəliliyi krediti uyğun gələn şirkət və fərdlərə biznes
və yaşayış məkanlarının enerji səmərəliliyini təmin etmək üçün
ayrılan sub-kreditlərin maliyyələşdirilməsidir. Layihə DəmirBankın müştəri bazasının gücləndirilməsinə, banka uğurla yeni
məhsullar təmin və öz müştərilərinə orta və uzun-müddətli
maliyyələşdirmə təklif etməklə yerli bank sektorunda rəqabətli
olmağa imkan yaradacaq.

Keçid mərhələsinin təsiri:

Kredit enerji qorunmasının faydalarını nümayiş etdirməklə və
davamlı enerji maliyyələşdirilməsinin daha tez qəbul
olunmasının təşviqi ilə keçid mərhələsinin təsirinə malik olacaq.
Beləliklə, enerjinin səmərəliliyinin maliyyələşdirilməsi üzrə
bazara yeni məhsulunun təqdimatına şərait yaradacaq və
yaşayış, sənaye və kommersiya sektoruna yatırılan sərmayələri
dəstəkləyəcək.

Müştəri:

DəmirBank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən özəl kommersiya bankı, əksər səhmdarları fərdi
şəxslərdir.

AYİB-in maliyyəsi:

Kredit AYİB-in Qafqaz Regionunda Enerji Səmərəliliyi Proqramı
çərçivəsində ayrılacaq.

Layihənin ümumi dəyəri:

5 milyon ABŞ dolları

Ətraf mühit və sosial kateqoriyalar,
təsir və onun azaldılması:

FI Kateqoriyalı. DəmirBank AYİB-in mövcud müştərisidir və
2010-cu ildə Bank tərəfindən təşkil olunan ətraf mühit və sosial
risklərin idarəedilməsi təlim-seminarında iştirak etmişdir..
DəmirBank ətraf mühit və sosial prosedurlar icra və Ətraf Mühit
və Sosial İstisnalar Siyasına riayət edir. DəmirBank PRs2 və 9-a
davamlı şəkildə uyğunluğunu təmin etməli və yeni əməkdaşlar,
xüsusilə bölgələrdən olan heyət üzvləri üçün ƏM və S təlimlər
təşkil etməlidir. Sözü gedən fəaliyyət bütün əməliyyatlar üzrə
ətraf mühit və sosial uyğunluğun lazımi səviyyədə saxlanılmasını
və monitorinqini təmin etməyə imkan verəcək.
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Texniki əməkdaşlıq:

Enerji Səmərəliliyi krediti Avstriya Maliyyə Nazirliyi və Aİ
Qonşuluq İnvestisiya Mexanizmi tərəfindən təmin edilən QRESP
çərçivəsində mövcud olan TƏ və borcalanlar üçün həvəsləndirici
amillərdən istifadə edəcək.
Texniki əməkdaşlıq fondları tərəfindən maliyyələşən layihələrdə
məsləhətçi imkanları üçün məsləhətçilərin cəlb olunması
hissəsinə müraciət edin. satınalınması edin.

Şirkətin əlaqə məlumatı:

Aytən Gülüsoy, Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri
Tel: +994 (12) 444 71 23

Biznes imkanlar:

Biznes imkanları və yaxud satınalmalar üzrə müştəri şirkətlə
əlaqə saxlayın.

Ümumi müraciətlər:

Satınalmalar aid olmayan AYİB layihələri üzrə müraciətlər:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
E-poçt: projectenquiries@ebrd.com

İctimaiyyəti Məlumatlandırma Siyasəti
(İMS)

İMS AYİB-in məlumat yayımını və Bankın strategiyaları, siyasət
və əməliyyatları üzrə daha geniş maarifləndirməni və anlaşmanı
təşviq etmək üçün maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələrin
qaydalarını təyin edir.
İMS mətnini bu mənbədən əldə etmək mümkündür:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Layihə üzrə Şikayət Mexanizmi (LŞM)

Bankın maliyyələşdirdiyi layihələrin ehtimala əsasən törətdiyi və
yaxud törədə biləcəyi ziyan haqqında bir və ya bir neçə fiziki
şəxs, və yaxud təşkilat tərəfindən təqdim olunan şikayətlərə
müstəqil baxış imkanı təmin etmək üçün AYİB Layihənin Şikayət
Mexanizmini (PCM) təsis etmişdir. İSM-ı idarə edən Qayda və
Prosedurlar bu mənbədən əldə oluna bilər:
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, və Rus dilində
olan sürətini bu mənbədən əldə edə bilərsiniz:
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
İSM çərçivəsində istənilən şikayət AYİB tərəfindən layihə üzrə
yekun maliyyə ayırmasından sonrakı 12 ay ərzində təqdim
olunmalıdır. Şikayətin hansı müddət ərzində təqdim olunması ilə
əlaqədar dəqiq məlumatınız olmadığı təqdidə, siz kömək üçün
İSM üzrə məsul şəxsə (pcm@ebrd.com) və yaxud AYİB-nın
Rezident Nümayəndəliyindəki müvafiq əməkdaşa müraciət edə
bilərsiniz.

Qeyd:
Layihənin Xülasə Sənədinin (LXS) tərcüməsi LXS-nin ingilis dilində olan əsli dərc olunan vaxtda tərcümə
olunmuşdur. İngilis dilində olan əsli yeniləndiyi təqdirdə tərcümə yenilənməyəcək.
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