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Täze başlangyçlara maýa
goýumlar boýunça II meýilnama
(TBMGM II)
Ýerleşýän ýeri:
Sebit
Taslama belgisi:
50118
Işewürlik ugry:
Maglumatlar we aragatnaşyk tilsimatlary
Mälim ediş görnüşi:
Gizlin
Daşky gurşawyň synpy:
FW
Meýilleşdirilen maslahat senesi:
23.05.2018
Häzirki ýagdaýy:
Barlag-gözleg
Iňlis dilindäki taslama-çenlik resminamalarynyň açylan wagty:
24.04.2018

Taslamanyň beýany
Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky (ÝTÖB) Täze başlangyçlara maýa goýumlar
boýunça II meýilnamanyň (Täze başlangyçlara maýa goýumlar boýunça hereket
edýän meýilnamanyň (TBMGM) dowamy bolan we 100 million ýewro barabar bolan
ýörite çarçuwa meýilnama) üsti bilen, Bankyň işleýän ýurtlarynda tejribeli maýadarlar
bilen bilelikde, ösüşiň irki we başlangyç tapgyrlaryndaky tilsimatlar kompaniýalaryna
paýnamalar we şolar bilen bagly gurallar (maýa goýumyň möçberi 15 mln. ýewro çenli)
arkaly maýa goýumlaryny goýmaga ymtylar. Bu maýa goýumlar bazardaky täze
başlangyçlara gönükdirilýän maýa goýumlaryň «boşlugyny» doldurmak maksady bilen,
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şeýle maýadarlar tarapyndan hyzmat edilmeýän täzeçil we çalt ösýän kiçi we orta
telekeçilige gönükdirilendir.

Meýilnamanyň maksatlary
i)
ii)
iii)

TBMGM sebitde ykdysady sowatlylygy artdyrmakda, tilsimatlara
esaslanýan daşky gurşaw ulgamlaryny ösdürmekde we täzeçilligi
goldamakda Banka ýardam berýär;
Bank TBMGM arkaly sebitde täze başlangyçlary maliýeleşdirmekdäki
ýetmezçiligi ýeňip geçmekde uly ähmiýete eýe;
TBMGM has ýokary töwekgelçilikli / has ýokary düşewüntli maýa goýum
mümkinçiliklerine sazlaşykly çemeleşmäge Banka ýardam berýär.

Geçişleriň täsiri
TBMGM işjeňligi bäsdeşlige ukyply we durnukly aralyk häsiýetlere goşant goşar diýlip
garaşylýar, çünki ol ýaňy-ýakynda döredilen ýokary täzeçillikli tilsimat
kompaniýalarynyň ösüşini goldar, şeýle hem ÝTÖB sebitinde häzire çenli emele
gelmegi dowam edýän täze başlangyçlara gönükdirilýän maýa goýumlaryndan
peýdalanmagy kämilleşdirer. TBMGM II öz işinde TBMGM I üstünliklerine daýanar we
ÝTÖB-niň Ykdysady sowatlylyk boýunça başlangyjyna, hususan-da «3-nji akym –
çaklaňja tilsimat kompaniýalary» ugruna laýyklykda ÝTÖB sebitinde ykdysady
sowatlylygyň artmagyna goldaw berer.

Müşderi barada maglumat
Ýagdaýa görä aýrybaşgalykda.

ÝTÖB-niň maliýe serişdeleriniň jemi
100 000 000,00 ÝEWRO

Taslamanyň umumy jemi
100 000 000,00 ÝEWRO

Daşky gurşawy goramak we ýaşaýyş-durmuş şertleri
Bu taslama Bankyň 2014-nji ýldaky Daşky gurşawy goramak we ýaşaýyş-durmuş
şertleri boýunça syýasatyna degişli edilmeýär, muňa garamazdan her kiçi taslama her
anyk ýagdaý boýunça aýrybaşgalykda daşky gurşawy goramak we ýaşaýyş-durmuş
şertleri boýunça seljermeden geçirilýär. Degişli daşky gurşawy goramak we ýaşaýyşdurmuş şertleri boýunça seljerme her bir kiçi taslamanyň Bankyň Jemgyýetdäki
gatnaşyklar boýunça syýasatyna laýyklykda emele getirilmegini barlamalydyr.
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Tehniki hyzmatdaşlyk
Garaşylmaýar.

Habarlaşmak üçin maglumat
Bakhrom Ibragimov
02073386000

Işewürlik mümkinçilikleri
Işewürlik mümkinçilikleri we üpjün etmeler boýunça müşderi kompaniýa bilen
habarlaşmalydyr.
Döwlet edaralarynyň ulgamyndaky taslamalar boýunça ÝTÖB Üpjün etmeler
müdirligine (EBRD Procurement) ýüz tutmaly: Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Umumy ýüztutmalar
ÝTÖB taslamalary boýunça üpjün etmeler bilen bagly bolmadyk ýüztutmalary üçin şu
aşakdakylar bilen habarlaşmaly:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Köpçülige maglumat bermek boýunça ýörelge
Bu ýörelge ÝTÖB-niň syýasatlaryna, amallaryna we ýörelgelerine gowy düşünmek
üçin, ÝTÖB-niň maglumat ýaýradyşynyň we gyzyklanýan taraplar bilen
maslahatlaşmalary geçirmeginiň tertibini kesgitleýär. Döwlet edaralary boýunça
müdirligiň hasabatyny sorap almak üçin, Köpçülige maglumat bermek boýunça
ýörelgäniň aşakda görkezilen sahypasyna girip bolar.
Text of the PIP

Taslama boýunça arza-şikaýatlary bermegiň tertibi
Bu tertip ÝTÖB-niň hasabatlylyk tertibi bolup durýar. Bu tertip ÝTÖB tarapyndan
maliýeleşdirilýän taslamalar boýunça aýry-aýry şahslardan we guramalardan daşky
gurşaw / ýaşaýyş-durmuş şertleri boýunça zyýan berlendigi barada gelip gowuşýan
arza-şikaýatlara garaşsyz derejede garamaga mümkinçilik berýär.
Ýüztutmalary bermegiň tertibi hakynda maglumat üçin Project Complaint Mechanism
sahypasyna girip bilersiňiz. Resmi işgär (pcm@ebrd.com) Siziň bu tertibe (PCM Rules
of Procedure) degişli arza-şikaýatlary bermek we olary hasaba almak babatdaky
islendik sowalyňyza jogap berýär.
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