II Венчурдук капитал инвестициялары программасы (ВКИП)
Жайгашкан жери:
Аймактар
Долбоор номери:
50118
Бизнес сектору:
Маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар
Кабарлоо тиби:
Жеке
Экологиялык категория:
FW
Максаттуу коллегия датасы:
2018-жылдын 23-майы
Макамы:
Иликтөө
PSD англис тилинде ачылат:
2018-жылдын 24-апрели
Долбоордун сыпаттамасы
ЕРӨБ өзүнүн Венчурдук капитал инвестициясы боюнча программасынын алкагында
(ВКИП ЕРӨБдүн аракеттеги программасынын улантылышы болуп саналат жана ал 100
млн евро суммасындагы атайлаштырылган алкактык программага ээ) өлкөдө венчурдук
капитал боюнча тажырыйбалуу инвесторлоштору менен иштеген Банктын акционердик
капиталына (инвестициянын көлөмү 15 млн еврого чейинки) байланыштуу болгон
акционердик капитал жана анын инструменттери аркылуу эрте жана башталгыч
стадиясындагы технологиялык компанияларды инвестициялоого умтулат.
Инвестициялар венчурдук капиталдын рыноктогу “кенемтесин” толтурууга жардам берүү
үчүн негизинен чектелүү венчурдук капиталы болгон коомчулук тарабынан тейленбеген
инновациялык жана тез өнүгүүчү кичи жана орто компанияларга багытталган.
Долбоордун максаты
i) ВКИП Банкка аймактын билим экономикасын өнүктүрүүгө,
экосистеманы өстүрүүгө жана инновацияларды колдоого өбөлгө түзөт;

технологиялык

ii) Банк ВКИП аркылуу Аймактагы венчурдук каржылоо таңсыктыгын жоюуда маанилүү
ролду ойнойт;
iii) ВКИП Банкка тобокелчилиги жогору болгон, же жогору кирешелүү болгон
инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө карата портфелдик мамиле жаатында колдоо
көрсөтүүгө шарт түзөт.
Ишке өтүү аракетке түрткү берүү
II ВКИП Фонду атаандаш жана туруктуу сапатка өтүүгө салым кошоору күтүлүүдө.
Анткени, фонд жаңы ачылган жогорку инновациялык технологиялык компаниялардын
өнүктүрүүнү колдоого алат. Ошондой эле аймактагы калыптануу стадиясындагы
венчурдук капитал алуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртууга көмөктөшөт. II ВКИП Фонду I
ВКИП Фондунун ийгиликтерине таянып, ЕРӨБдүн аймактын билим экономикасы боюнча
демилгесине, маселен, “3-агым – Чакан технологиялык компаниялар” бөлүгүнө ылайык,
аймактын экономикасын аныктоону өнүктүрүү үчүн орчундуу колдоо көрсөтүүнү камсыз
кылат.
Кардар жөнүндө маалымат
Жеке мүнөздө.
ЕРӨБдүн каржылоосу
100 000 000 евро
Долбоордун жалпы наркы
100 000 000 евро
Экологиялык жана социалдык натыйжа
Белгиленген каражат 2014-жылы Банктын экологиялык жана социалдык саясатына кирген
эмес. Ошентсе да, ар бир долбоордун алдындагы долбоор ар бир конкретүү жагдайларда
классификацияланып, жеке экологиялык жана социалдык экспертизадан (ЭСЭ) өтүүгө
кабылат жана долбоор менен кардарга жараша GET-текшерүүдөн өтөт. Долбоор
алдындагы долбоордун категориясынын негизинде тиешелүү ЭСЭ ар бир долбоор
алдындагы долбоор Банктын PRs.ине ылайык түзүлгөндүгүн текшерет.
Техникалык кызматташуу
Эч ким.
Компания менен байланышуу
Бахром Ибрагимов
02073386000
Бизнес үчүн мүмкүнчүлүктөр

Ишкерликке мүмкүнчүлүктөр же сатып алуу боюнча кардарлар туурасында компания
менен байланышыңыз. Мамлекеттик сектордун долбоорлору үчүн ЕРӨБгө келиңиздер.
Сатып алуулар боюнча:
Тел .: +44 20 7338 6794. Электрондук почта: procurement@ebrd.com
Жалпы суроолор боюнча
Сатып алууларга байланышпаган ЕРӨБдүн долбоорлоруна суроолор боюнча
Тел: +44 20 7338 7168
Электрондук почта: projectenquiries@ebrd.com
Жалпыга маалымдоо саясаты (ЖМС)
ЖМС ЕРӨБдүн стратегияларды, саясатты жана операцияларды коомчулукка кантип
түшүрдүрүп жаткандыгы жана маалыматтарды кантип ачыктап, кызыкдар тараптар менен
консультацияларды кантип жүргүзүп жаткандыгын жарыялайт. Өтүнүч, мамлекеттик
сектор боюнча башкармалыктын отчетун кантип суроону билүү үчүн Жалпыга маалымдоо
саясаты бетчесине кириңиздер. ЖМС боюнча бетченин электрондук даректин тексти
Долбоорлорго даттанууларды берүү механизмдери (ДДБМ)
Долбоорлорго даттанууларды берүү механизмдери (ДДБМ) ЕРӨБдүн отчеттуулук
механизми болуп саналат. Муну менен ЕРӨБ каржылаган долбоорлор экологиялык
жана/же социалдык зыян келтиргендиги боюнча жеке жактар менен уюмдардын
даттанууларын өз алдынча кароого мүмкүнчүлүк жаралат.
Өтүнүч, даттанууларды кантип берүү жөнүндө маалымат табуу үчүн Долбоорлорго
даттанууларды берүү механизмдери (ДДБМ) бетчесине кириңиздер. ДДБМ кызматкери
(pcm@ebrd.com) даттанууларды берүүгө жана ДДБМнын эрежелерине ылайык, каттоо
критерийлерине байланыштуу баардык суроолорго жооп берүүгө даяр.

