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Rizikos kapitalo investicijų
programa (RKIP) II
Vieta:
Regioninis
Projekto numeris:
50118
Verslo sektorius:
Informacinės ir ryšių technologijos
Pranešimo rūšis:
Privatus
Aplinkosaugos kategorija:
FW
Numatoma valdybos posėdžio data:
2018 m. gegužės 23 d.
Statusas:
Tiriamasis
PSD anglų k. paskelbtas:
2018 m. balandžio 24 d.

Projekto aprašymas
Per Antrąją rizikos kapitalo investicijų programą (toliau – RKIP II, kuri yra dabartinės
ERPB programos RKIP tąsa ir specializuota 100 mln. EUR apimties bendroji kredito
linija), ERPB sieks investuoti į technologijų įmonių pradinio vystymosi ir augimo
etapus, tuo tikslu šalyse, kuriose vykdo savo veiklą, kartu su patyrusiais rizikos
kapitalo investuotojais panaudodamas investicijų į nuosavą kapitalą priemones ir su
akcijomis susietas priemones (investicijų dydis – iki 15 mln. EUR). Siekiant padėti
sumažinti rizikos kapitalo investicijų į nuosavą kapitalą nepakankamumą regione, bus
siekiama investuoti į inovatyvias bei sparčiai augančias mažas ir vidutines įmones, į
kurias nedidelės rizikos kapitalo bendruomenės investicijų lygis yra labai žemas.

Projekto tikslai
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i) RKIP sudaro galimybes Bankui skatinti žinių ekonomiką regione, kurti technologijų
ekosistemas ir remti inovacijų kūrimą bei diegimą; ii) per RKIP Bankas vaidina svarbų
vaidmenį mažinant finansavimo pasitelkus rizikos kapitalą nepakankamumą regione;
iii) didesnės rizikos ir didesnės grąžos investavimo galimybių atvejais RKIP leidžia
Bankui išlaikyti investicijų portfelio struktūra grindžiamą požiūrį.

Poveikis pereinamajam laikotarpiui
Tikimasi, kad RKIP II kredito linija padės išlaikyti konkurencingumą ir tvarumą
pereinamuoju laikotarpiu, nes rems neseniai įsteigtų ypač inovatyvių technologijų
įmonių vystymąsi, sudarys geresnes galimybes pasinaudoti rizikos kapitalu, kuris ERPB
regione dar tik atsiranda. RKIP II kredito linija bus paremta sėkminga RKIP I
įgyvendinimo praktika ir bus svarbiausias paramos žinių ekonomikos plėtojimui ERPB
regione, kuri teikiama pagal ERPB žinių ekonomikos inciatyvą, ypač pagal 3-ąjį srautą
„Mažos technologijų įmonės,“ šaltinis.

Informacija apie klientą
Bus pateikta kiekvienu atskiru atveju.

Trumpas ERPB finansavimo apibūdinimas
100 000 000,00 EUR

Bendra projekto kaina
100 000 000,00 EUR

Trumpas aplinkosaugos ir socialinės aplinkos
apibūdinimas
Pati kredito linija pagal Banko 2014 m. Aplinkosaugos ir socialinės aplinkos politiką
nėra priskirta jokiai kategorijai, tačiau kiekvienas atskiras projektas bus individualiai
priskirtas tam tikrai kategorijai ir, atsižvelgus į projekto bei kliento specifiką, bus
atliekamas jo individualus aplinkosaugos ir socialinės padėties išsamus patikrinimas
bei GET tyrimas. Pagal tinkamo aplinkosaugos ir socialinės padėties išsamaus
patikrinimo, kuris atliekamas atsižvelgus į projekto kategoriją, rezultatus bus
nustatyta, ar savo struktūra projektas atitinka ERPB reikalavimus veiklai (PR).

Techninis bendradarbiavimas
Nėra.

Įmonės kontaktiniai duomenys
Bakhrom Ibragimov
02073386000
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Verslo galimybės
Dėl verslo galimybių ar viešųjų pirkimų siūlome kreiptis į kliento įmonę.
Dėl valstybinio sektoriaus projektų siūlome apsilankyti interneto svetainės puslapyje
EBRD viešieji pirkimai; tel. +44 20 7338 6794
El. paštas: procurement@ebrd.com

Bendro pobūdžio paklausimai
Jei turite klausimų dėl ERPB projektų, nesusijusių su viešaisiais pirkimais, siūlome
kreiptis
tel. +44 20 7338 7168; el. paštu projectenquiries@ebrd.com

Informacijos viešinimo politika (IVP)
Informacijos viešinimo politika (IVP) nustato, kaip ERPB skelbia informaciją ir
konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis, norėdamas užtikrinti geresnę
informacijos sklaidą ir jo strategijos, politikos bei veiklos supratimą. Apsilankykite
Informacijos viešinimo politikai skirtame puslapyje, į kurį pateksite paspaudę toliau
pateikiamą nuorodą ir kuriame rasite informaciją apie tai, kaip gauti valdybos ataskaitą
apie viešojo sektoriaus projektus.
Informacijos viešinimo politika

Skundų dėl projektų nagrinėjimo mechanizmas (SPNM)
Skundų dėl projektų nagrinėjimo mechanizmas (SPNM) atlieka ERPB atskaitingumo
mechanizmo funkciją ir suteikia galimybę nešališkai išnagrinėti fizinių asmenų bei
organizacijų skundus dėl ERPB finansuojamų projektų, kuriuos įgyvendinant kilo
įtarimų, kad buvo padaryta arba galimai bus padaryta žala aplinkai ir (arba)
visuomenei.
Informaciją apie tai, kaip pateikti skundą, rasite interneto svetainės puslapyje Skundų
dėl projektų nagrinėjimo mechanizmas. Į visus klausimus, kurie jums galėtų kilti dėl
skundo pateikimo ir jo registracijos bei atitikimo SPNM reglamento kriterijams, jums
atsakys SPNM pareigūnas (pcm@ebrd.com).

OFFICIAL USE

