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Programul de investiții în capital
de risc (VCIP) II
Locaţie: Regional
Numărul proiectului: 50118
Sectorul de activitate: Information and Communication Technologies
Tip: Privat
Categorie de mediu:FW
Data consiliului: 23 mai 2018
Statut: Exploratoriu
Data publicării în limba engleză: 24 Apr 2018

Descrierea proiectului
BERD, prin intermediul Programului de Investiții în Capital de Risc II (VCIP II, ce
reprezintă o continuare a programului existent al BERD, VCIP, și este o facilitate
cadru dedicată de 100 milioane EUR), va viza investițiile în companiile de tehnologie
aflate la început sau în proces de creștere prin intermediul capitalului propriu și a
instrumentelor conexe capitalului propriu (valoare investiții de până la 15 milioane de
EUR) în țările de operare ale Băncii, alături de co-investitori de capital de risc cu
experiență. Investițiile vizează întreprinderi mici și mijlocii inovatoare și cu creștere
mare, ce nu sunt deservite suficient de către comunitatea de capital de risc limitată,
pentru a le ajuta să elimine „deficitul” de capital propriu din piață.

Obiectivele proiectului
i) VCIP permite Băncii să stimuleze economiile bazate pe cunoaștere la nivel de
Regiune, să dezvolte ecosisteme tehnologice și să sprijine inovația; ii) Banca, prin
intermediul VCIP, joacă un rol important în reducerea deficitului de capital de risc la
nivel de Regiune; iii) VCIP permite Băncii să mențină un portofoliu orientat către un
risc mai ridicat/ oportunități mai mari de recuperare a investiției.
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Impactul de tranziție
Este preconizat faptul că facilitatea VCIP II va contribui la aspectele de
Competitivitate și Rezistență, deoarece aceasta va sprijini dezvoltarea companiilor de
tehnologie recent înființate și extrem de inovatoare, și va promova accesul mai ridicat
la capitalul cu risc ridicat ce este în continuare prezent în Regiunea BERD. Facilitatea
VCIP II va avea la bază succesul primei Facilități VCIP I și va asigura un sprijin cheie în
ceea ce privește dezvoltarea economiei bazată pe cunoaștere în Regiunea BERD, în
conformitate cu Inițiativa BERD privind Economia bazată pe cunoaștere, în special
Nivelul (Stream) 3 - Companii mici bazate pe tehnologie.

Informaţii despre client:
De la caz la caz.

Finanţare oferită de BERD:
100,000,000.00 EUR

Costul total al proiectului
100,000,000.00 EUR

Rezumat social și de mediu
Facilitatea în sine nu este clasificată conform Politicii Băncii privind aspectele de
mediu și sociale din 2014, fiecare sub-proiect va fi clasificat de la caz la caz și va face
obiectul verificării prealabile de mediu și sociale (ESDD) și examinării GET specifice
proiectului și clientului. Pe baza categoriei sub-proiectului, ESDD în cauză va asigura
faptul că fiecare sub-proiect este structurat astfel încât să respecte PR a Băncii.

Cooperare tehnica
Nu e cazul.

Informaţii despre Companie
Bakhrom Ibragimov
02073386000

Oportunităţi de afaceri
Pentru oportunităţi de afaceri sau achiziţii, contactaţi clientul.
Pentru proiecte de tip public-privat, vizitaţi EBRD Procurement: Tel: +44 20 7338
6794
Email: procurement@ebrd.com
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Informaţii generale
Solicitări de informaţii referitoare la proiectele BERD, dar nu privind procesele de
achiziţie:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politica de Informare Publică (PIP)
PIP stabileşte modul în care BERD comunică informaţii şi se consultă cu părţile
interesate, pentru a asigura o mai bună cunoaştere şi înţelegere a strategiilor,
politicilor şi operaţiunilor sale. Vă rugăm să vizitaţi pagina referitoare la Politica de
Informare Publică pentru a afla cum puteţi solicita Raportul Consiliului pentru
Sectorul Public.
Textul PIP poate fi găsit la: Text of the PIP

Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM)
Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM) este mecanismul de
responsabilizare al BERD. Oferă posibilitatea unei revizuiri independente a
contestaţiilor venite din partea persoanelor sau a organizaţiilor cu privire la proiectele
finanţate de BERD, despre care se presupune că au provocat sau sunt susceptibile de
a provoca daune mediului şi/sau sociale.
Vă rugăm să vizitaţi pagina Mecanismului de Contestaţii pentru Proiecte pentru a afla
cum puteţi depune o contestaţie. Responsabilul PCM (pcm@ebrd.com) este disponibil
pentru a răspunde întrebărilor pe care le aveţi referitoare la depunerea unei
contestaţii şi criteriile de înregistrare şi eligibilitate, în conformitate cu Regulile de
Procedura PCM.
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