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Program Investície do rizikového
kapitálu (VCIP) II
Lokalita:
Regionálna
Číslo projektu:
50118
Odvetvie podnikania:
Informačné a komunikačné technológie
Typ oznámenia:
Súkromné
Environmentálna kategória:
FW
Cieľový dátum pre Radu:
23. máj 2018
Stav:
Prieskumný
Dátum zverejnenia anglických dokumentov zhrnutia projektu:
24. apríl 2018

Popis projektu
EBOR prostredníctvom programu Investície do rizikového kapitálu II (Venture Capital
Investment Programme II, VCIP II, ktorý je pokračovaním aktuálneho programu
EBOR, VCIP, a je tematickým rámcovým nástrojom vo výške 100 miliónov eur) bude
investovať do technologických spoločností v ranom štádiu a v štádiu rozvoja
prostredníctvom rizikového kapitálu a nástrojov súvisiacich s rizikovým kapitálom
(výška investície do 15 miliónov eur) v krajinách, kde banka pôsobí, spolu so
skúsenými spoluinvestormi. Investície sa zameriavajú na inovatívne malé a stredné
podniky s vysokým rastom a s nedostatočným pokrytím komunity pôsobiacej
v odvetví rizikového kapitálu s cieľom pomôcť vyplniť „medzeru“ na trhu v oblasti
rizikového kapitálu.
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Ciele projektu
i) VCIP umožňuje Banke podporovať znalostnú ekonomiku v regióne, rozvíjať
technologické ekosystémy a podporovať inovácie; ii) Banka prostredníctvom VCIP
zohráva dôležitú úlohu pri vyplnení medzery financovania rizikovým kapitálom v
regióne; iii) VCIP umožňuje banke udržať si prístup založený na portfóliu k
investičným príležitostiam s vyšším rizikom/vyššou návratnosťou.

Vplyv prechodu
Očakáva sa, že nástroj VCIP II prispeje ku konkurencieschopnému a odolnému
prechodu a podporí rozvoj nedávno založených vysoko inovatívnych technologických
firiem, a zároveň podporí lepší prístup k rizikovému kapitálu, ktorý je v regióne EBOR
stále v začiatkoch. Nástroj VCIP II nadväzuje na úspech prvého nástroja VCIP
I a poskytuje kľúčovú podporu pre rozvoj znalostnej ekonomiky v regióne EBOR
v súlade s Iniciatívou pre znalostnú ekonomiku EBOR, predovšetkým s Vetvou 3 –
malé technologické firmy.

Informácie o klientoch
Od prípadu k prípadu.

Zhrnutie financovania EBOR
100.000.000,00 eur

Celkové náklady na projekt
100.000.000,00 eur

Environmentálne a sociálne zhrnutie
Nástroj ako taký nie je kategorizovaný v rámci Environmentálnej a sociálnej politiky
banky z roku 2014, každý podprojekt bude kategorizovaný od prípadu k prípadu
a bude predmetom individuálnej Environmentálnej a sociálnej náležitej starostlivosti
(ESDD) a preskúmania GET podľa konkrétneho projektu a klienta. Na základe
kategórie podprojektu sa vhodnou ESDD overí, či je každý podprojekt štruktúrovaný
tak, aby spĺňal PR banky.

Technická spolupráca
Žiadna.

Kontaktné informácie spoločnosti
Bakhrom Ibragimov
02073386000
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Podnikateľské príležitosti
Ohľadom podnikateľských príležitostí alebo obstarávania, kontaktujte spoločnosť
klienta.
Ohľadom projektov v štátnom sektore, navštívte EBRD Procurement:
Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Všeobecné otázky
Otázky ohľadom projektu EBOR nesúvisiace s obstarávaním:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politika informovania verejnosti (PIP)
PIP stanovuje ako EBOR uverejňuje informácie a konzultuje so svojimi partnermi
v záujme zlepšenia povedomia a chápania svojich stratégií, politík a operácií.
V prípade záujmu o Správu Rady EBRD o projekte vo verejnom sektore, navštívte
webovú stránku PIP, uvedenú nižšie, kde nájdete informácie, ako si danú správu
vyžiadať.
Text PIP možno nájsť na: Text of the PIP

Mechanizmus podávania sťažností na projekty (PCM)
Mechanizmus podávania sťažností na projekty (PCM) zaviedla EBRD, aby tým poskytla
možnosť nezávislého preskúmania sťažností jednotlivcov alebo organizácií, týkajúce
sa projektov financovaných EBOR, ktoré údajne spôsobili alebo je predpoklad, že
môžu spôsobiť environmentálne škody a/alebo škody v sociálnej oblasti.
Pre informácie o spôsobe podania sťažností navštívte prosím stránku: Project
Complaint Mechanism (PCM). Pracovníci PCM sú k dispozícii na zodpovedanie
otázok ohľadom podania sťažnosti, kritérií opodstatnenosti a podmienok registrácie
v súlade s procedurálnymi pravidlami PCM
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