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Layihənin Təsviri
AYİB özünün Risklə bağlı Kapital Qoyuluşu Proqramı II çərçivəsində (RKQP II – AYİBin mövcud proqramı olan RKQP-nın davamıdır və 100 milyon Avro dəyərində ayrıca
bir çərçivə kredit xəttidir) Bankın fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə risklə bağlı kapital
qoyuluşu sahəsində təcrübəli şərikli sərmayəçilərin cəlb edilməsi ilə yanaşı sərmayə
kapitalı və sərmayə kapitalı vasitələrinin (investisiya həcmi 15 milyon Avroya qədər)
istifadəsilə ilkin təsis və inkişaf mərhələlərində olan texnologiya şirkətlərinə kapital
qoymaq məqsədini daşıyacaq. Sərmayə kapitalı bazarda risklə bağlı kapital qoyuluşları
ilə əlaqədar yaranmış “boşluğu” aradan qaldırmağa kömək etmək üçün məhdud risklə
bağlı kapital qoyuluşu icmasının xidmətlərindən kifayət qədər yararlana bilməyən
innovativ və yüksək inkişaf mərhələsində olan kiçik və orta ölçülü şirkətlər üçün
nəzərdə tutulub.
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Layihənin vəzifələri
i) RKQP Banka Regionda innovativ iqtisadiyyatların inkişafını sürətləndirmək,
texnologiya ekosistemlərini inkişaf etdirmək və innovasiyalara dəstək vermək imkanını
verir; ii) Bank, RKQP vasitəsilə Regionda risklə bağlı sərmayə kapitalı
maliyyələşməsində yaranmış boşluğun aradan qaldırılmasında vacib rol oynayır; iii)
RKQP Banka daha yüksək riskli/daha yüksək gəlirli sərmayə imkanlarına strukturkompleks yanaşma tətbiq etməyə imkan verir.

Keçidlə bağlı təsir
RKQP II Vasitəsinin Rəqabətli və Dayanıqlı keçid keyfiyyətlərinə töhfə verəcəyi
gözlənilir, çünki o yeni təsis edilmiş yüksək innovasiyalı texnologiya əsaslı şirkətlərə
dəstək verəcək, eləcə də AYİB Regionunda hələ də lazımi səviyyədə olmayan risklə
bağlı kapital qoyuluşlarına daha yaxşı əlçatanlıq təmin edəcək. RKQP II Vasitəsi, RKQP
I Vasitəsinin qazandığı uğuru davam etdirəcək və AYİB Regionunda AYİB-in Bilik
İqtisadiyyatı Təşəbbüsü, xüsusilə də Qrup 3 – Kiçik Texnologiya Əsaslı Şirkətlərə
uyğun olaraq, bilik iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün əsas dəstək təmin edəcək.

Sifarişçi barədə məlumat
Konkret haldan asılı olaraq.

AYİB-in maliyyə xülasəsi
100,000,000.00 AVRO

Layihənin ümumi xərcləri
100,000,000.00 AVRO

Ətraf mühit və sosial sahəyə təsir
Vasitənin özünə Bankın 2014 -cü il tarixli Ətraf Mühit və Sosial Siyasəti üzrə
kateqoriya verilməmişdir, ancaq hər bir sub-layihəyə konkret halda layihə və sifarişçi
üçün xüsusi olaraq kateqoriya veriləcək və fərdi qaydada ətraf mühit və sosial
yoxlamadan (ƏMSY) və GET təhlilindən keçiriləcək. Sub-layihənin kateqoriyasından
asılı olaraq, müvafiq ƏMSY hər bir sub-layihənin Bankın PR-lərinə uyğun gəlibgəlmədiyini yoxlayıb təsdiqləyəcək.

Texniki əməkdaşlıq
Yoxdur.

Şirkətin əlaqə məlumatları
Bakhrom İbrahimov
02073386000

Biznes imkanları
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İşgüzar imkanlar və ya satınalma üçün müştərinin şirkəti ilə əlaqə saxlayın.
Dövlət sektoru layihələri üçün AYİB Satınalma şöbəsinə baş çəkin. Tel: +44 20 7338
6794
E-poçt: procurement@ebrd.com

Ümumi sorğular
AYİB-in satınalma ilə əlaqədar olmayan layihələri
Tel: +44 20 7338 7168;
E-poçt: projectenquiries@ebrd.com

İctimai məlumatlandırma siyasəti (İMS)
İMS AYİB-in strategiyalarının, siyasət və əməliyyatlarının daha yaxşı başa düşülməsini
və məlumat verilməsini təbliğ etmək üçün məlumatı neçə açıqladığını və tərəfdaşları
ilə necə məsləhətləşdiyini izah edir. İctimai Sektor Şurasının Hesabatını necə əldə
etməyi öyrənmək üçün aşağıdakı İctimai Məlumatlandırma Siyasəti səhifəsini ziyarət
edin.
İMS mətni

Layihə ilə bağlı Şikayətlərin verilməsi Mexanizmi (LŞVM)
Layihə ilə bağlı Şikayətlərin verilməsi Mexanizmi (LŞVM) AYİB-in cavabdehlik daşıma
mexanizmidir. O, AYİB maliyyələşdirdiyi layihələrlə bağlı fiziki şəxslərdən və
təşkilatlardan alınmış və ətraf mühitə və/yaxud sosial aləmə zərər verildiyini iddia
edən şikayətləri müstəqil nəzərdən keçirməyə imkan verir.
Şikayəti təqdim etmə üsullarına dair məlumat almaq üçün Layihə ilə bağlı Şikayətlərin
verilməsi Mexanizmi səhifəsinə baş çəkin. LŞVM üzrə məsul şəxs (pcm@ebrd.com)
şikayətin təqdim edilməsinə və LŞVM Reqlamentinə uyğun qeydiyyatdan keçmə və
belə qeydiyyat hüququna malik olma meyarlarına dair istənilən sualınıza cavab
verəcək.
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