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Projekta apraksts
Investīcijas 20 miljonu eiro apmērā infrastruktūras fonda Usaldusfond BaltCap
Infrastructure Fund (turpmāk ‒ Fonds) pašu kapitālā.

Projekta mērķi
Fonda mērķis ir nodrošināt finansējumu transporta, enerģētikas, energoefektivitātes
un citu infrastruktūras projektu attīstīšanai Baltijas reģionā, investējot pašu kapitālā
vai kvazikapitāla veidā.

Pārejas ietekme
Tiek gaidīts, ka ERAF ierosinātās investīcijas veicinās plašāku privāto investoru iesaisti
infrastruktūras projektu finansēšanā Baltijas reģionā, kā arī atbalstīs infrastruktūras
kapitāla iekļaušanu aktīvu kategorijā. Minētās investīcijas, kas paredzētas dažādu uz
klimata pārmaiņu mazināšanu vērstu projektu finansēšanai Baltijas valstīs, sekmēs
pāreju uz videi nekaitīgu ekonomiku.

Informācija par klientu
USALDUSFOND BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND

ERAB finansējums
20 000 000,00 EUR

Projekta kopējās izmaksas
100 000 000,00 EUR

Pārskats par ietekmi uz vidi un sabiedrību
Kategorija „Finanšu starpnieki” (FI) saskaņā ar Vides un sociālo politiku (ESP) (2014.)
Fonda pārvaldītājam jānodrošina ERAB pieņemto darbības atbilstības prasību Nr. 2,
Nr. 4 un Nr. 9 ievērošana, kā arī jāņem vērā ERAB Vides un sociālajai politikai
neatbilstīgo aktivitāšu saraksts, jāievieš aktīviem kapitāla ieguldījumu fondiem
piemērojamās ERAB Vides un sociālo risku pārvaldības procedūras un Vides un
sabiedrības pārvaldības sistēma (ESMS). Fonda pārvaldītājam ERAB jāiesniedz gada
pārskats par ietekmi uz vidi un sabiedrību, kurā izklāstīts, kā tiek īstenotas bankas
noteiktās darbības atbilstības prasības (PRs) un ieviesta Vides un sabiedrības
pārvaldības sistēma (ESMS).

Tehniskā sadarbība
Nav

Uzņēmuma kontaktinformācija
Sarunas Stepukonis, BaltCap Infrastructure Fund partneris
sarunas.stepukonis@baltcap.com
+ 370 6866 6201
www.baltcap.com

Uzņēmējdarbības iespējas
Saistībā ar uzņēmējdarbības iespējām vai iepirkumiem sazinieties ar klientu
uzņēmumu.
Saistībā ar sabiedriskā sektora projektiem apmeklējiet ERAB iepirkumu lapu: tālrunis:
+44 20 7338 6794
e-pasts: procurement@ebrd.com

Vispārīgi jautājumi
Ar iepirkumiem nesaistīti jautājumi par ERAB projektiem:
tālrunis.: +44 20 7338 7168
e-pasts: projectenquiries@ebrd.com

Publiskās informācijas politika (PIP)
PIP nosaka, kā ERAB izpauž informāciju un konsultējas ar ieinteresētajām pusēm, lai
veicinātu labāku informētību un izpratni par savām stratēģijām, politikas
dokumentiem un operācijām. Lūdzu, apmeklējiet Publiskās informācijas politikas lapu
zemāk, lai uzzinātu, kā pieprasīt valdes ziņojumu par sabiedriskā sektora projektu.
PIP teksts

Projektu sūdzību mehānisms (PSM)
Projektu sūdzību mehānisms (PSM) ir ERAB pārskatatbildības mehānisms. Tas sniedz
iespēju neatkarīgi pārskatīt fizisku personu un organizāciju iesniegtās sūdzības par
ERAB finansētiem projektiem, kuri, viņuprāt, ir radījuši vai varētu radīt kaitējumu videi
un/vai sabiedrībai.
Lūdzu, apmeklējiet Projektu sūdzību mehānisma lapu, lai uzzinātu, kā iesniegt sūdzību.
PSM speciālists (pcm@ebrd.com) atbildēs uz jūsu jautājumiem par sūdzību iesniegšanu
un reģistrācijas un atbilstības kritērijiem saskaņā ar PSM procedūras noteikumiem.

