OFFICIAL USE

Program Inwestycyjny Venture
Capital (VCIP) II
Lokalizacja:
Regionalna
Numer projektu:
50118
Sektor działalności:
Technologie informacyjne i komunikacyjne
Rodzaj ogłoszenia:
Prywatne
Kategoria środowiskowa:
FW
Data docelowa:
środa, 23 maja 2018
Status:
Badawczy
Data przedstawienia PSD w języku angielskim:
24 kwietnia 2018

Opis projektu
EBOR, poprzez Program Inwestycyjny Venture Capital II (VCIP II, który jest
kontynuacją istniejącego programu EBOR, VCIP, i stanowi specjalny instrument
ramowy w wysokości 100 mln EUR), będzie dążył do inwestowania w spółki
technologiczne na wczesnym etapie rozwoju poprzez instrumenty kapitałowe oraz
instrumenty powiązane z kapitałem (wielkość inwestycji do 15 mln EUR) w krajach, w
których Bank prowadzi działalność, wraz z doświadczonymi współinwestorami
venture capital. Inwestycje ukierunkowane są na innowacyjne i szybko rozwijające się
małe i średnie przedsiębiorstwa, które w dużej mierze nie są dostatecznie
obsługiwane przez ograniczoną społeczność venture capital, co ma pomóc w
wypełnieniu "luki" w venture capital na rynku.

Cele projektu
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i) VCIP umożliwia Bankowi wspieranie gospodarki opartej na wiedzy w Regionie,
rozwój ekosystemów technologicznych i wspieranie innowacji; ii) Bank, poprzez VCIP,
odgrywa ważną rolę w niwelowaniu luki w finansowaniu venture capital istniejącej w
Regionie; iii) VCIP pozwala Bankowi na utrzymanie podejścia portfelowego do
wyższego ryzyka / wyższych możliwości inwestycyjnych zwrotu.

Wpływ na Transformację (TI)
Oczekuje się, że instrument VCIP II przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i
odporności w okresie przejściowym, ponieważ będzie wspierał rozwój niedawno
utworzonych wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw opartych na technologiach, a
także będzie promował lepszy dostęp do venture capital, który nadal powstaje w
regionie EBOR. Instrument VCIP II będzie opierać się na sukcesie pierwszego
instrumentu VCIP I i zapewni kluczowe wsparcie dla rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy w Regionie EBOR, zgodnie z Inicjatywą EBOR na rzecz Gospodarki Opartej na
Wiedzy, w szczególności Stream 3 - Małych Firm Opartych na Technologii.

Informacje o kliencie
Indywidualnie dla każdego projektu.

Podsumowanie finansowe EBOR
EUR 100,000,000.00

Całkowity koszt projektu
EUR 100,000,000.00

Podsumowanie środowiskowe i społeczne
Sam instrument nie jest sklasyfikowany w ramach polityki środowiskowej i społecznej
Banku na 2014 r., jednak każdy podprojekt będzie klasyfikowany indywidualnie dla
każdego przypadku i będzie podlegał indywidualnej ocenie środowiskowej i
społecznej (ESDD) oraz badaniu GET specyficznemu dla projektu i klienta. W oparciu
o kategorię podprojektu, odpowiednia ESDD sprawdzi, czy każdy podprojekt ma
strukturę zgodną z PR Banku.

Współpraca Techniczna (TC)
Brak.

Dane kontaktowe spółki
Bakhrom Ibragimov
0044 207 338 6000
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Możliwości biznesowe
W celu uzyskania informacji na temat możliwości biznesowych lub zamówień, należy
skontaktować się z firmą klienta.
W przypadku projektów sektora państwowego, odwiedź Zamówienia EBOR: Tel: +44
20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Zapytania ogólne
Zapytania projektowe EBOR niezwiązane z zamówieniami publicznymi:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Polityka Informacji Publicznej (PIP)
PIP określa, w jaki sposób EBOR ujawnia informacje i konsultuje się z
zainteresowanymi stronami w celu promowania lepszej świadomości i zrozumienia
jego strategii, polityki i działań. Proszę odwiedzić stronę Polityka Informacji Publicznej
poniżej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można zamówić Sprawozdanie Zarządu
Sektora Publicznego.
Tekst PIP

Mechanizm Składania Skarg dotyczących Projektu
(PCM)
Mechanizm Składania Skarg dotyczących Projektu (PCM) jest mechanizmem
rozliczalności (odpowiedzialności) EBOR. Umożliwia on niezależny przegląd skarg
osób fizycznych i organizacji dotyczących projektów finansowanych przez EBOR,
które rzekomo spowodowały lub mogą spowodować szkody środowiskowe lub
społeczne.
Aby uzyskać informacje na temat sposobu składania skarg, prosimy odwiedzić stronę
Mechanizm Składania Skarg dotyczących Projektu. Funkcjonariusz PCM
(pcm@ebrd.com) jest dostępny w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania
dotyczące składania skarg oraz kryteriów rejestracji i kwalifikowalności, zgodnie z
Zasadami Proceduralnymi PCM.
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