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Описание на проекта
Чрез второто издание на своята Инвестиционна програма за рисков капитал
(VCIP II, която е продължение на съществуващата програма VCIP на ЕБВР и
представлява специализиран рамков механизъм, осигурен със 100 млн. евро),
ЕБВР предвижда да инвестира в технологични компании, намиращи се в ранен
етап или в етап на растеж, посредством инструменти за дялово участие и
инструменти, свързани с дялово участие (размер на инвестицията до 15 млн.
евро), в страните, където Банката осъществява операции, заедно със
съинвеститори, имащи опит в операциите с рисков капитал. Инвестициите са
насочени към иновативни и бързо развиващи се малки и средни предприятия,
които са недостатъчно обслужени поради ограничените възможности на
сектора за рисков капитал, за да допринесат за преодоляването на пазарния

недостиг на рисков капитал. За да се запази сегашният темп на инвестиране и
за да се отговори на търсенето в рамките на текущата конверсия на портфейла,
предвижда се осигуряването на допълнителни средства през оставащата част
от инвестиционния период на VCIP II.

Цели на проекта
i) VCIP дава на Банката възможност да насърчи икономиките на знанието в
региона, да развие технологични екосистеми и да подкрепи иновациите; ii)
Банката, чрез VCIP механизма, играе важна роля за преодоляването на
съществуващия в региона недостиг от финансиране чрез рисков капитал, iii)
VCIP позволява на Банката да поддържа портфейлен подход към
възможностите за инвестиции, които се характеризират с по-висок риск и с повисока възвръщаемост.

Въздействие върху прехода
Очаква се механизмът VCIP II да допринесе за постигането на качествата
„конкурентоспособност“ и „устойчивост“ на прехода, като подпомогне
развитието на наскоро създадени и силно иновативни технологични компании,
и чрез създаване на условия за по-добър достъп до рисков капитал – сектор,
който все още прохожда в региона на ЕБВР. Механизмът VCIP II ще доразвие
успеха на първия VCIP и ще даде ключов принос за развитието на икономиката
на знанието в региона на ЕБВР в съответствие с нейната инициатива
„Икономика на знанието“ и по-конкретно направление 3 „Малки компании,
които са базирани на технологии“.

Информация относно клиентите
За всеки отделен случай.

Финансиране от ЕБВР
EUR 50 000 000,00

Обща стойност на проекта
EUR 50 000 000,00

Екологично и социално въздействие — резюме
Самият механизъм не е категоризиран по Екологичната и социална политика на
банката от 2014 г., но всеки подпроект ще бъде категоризиран индивидуално и
ще подлежи на надлежна проверка за екологично и социално въздействие
(НПЕСВ), както и на проверка за съответствие с модела за преход към зелена
икономика (ПЗИ), които ще са специфични за проекта и за клиента. В
зависимост от категорията на подпроекта, съответната НПЕСВ ще установява

дали всеки подпроект е структуриран така, че да съответства на изискванията
за представяне (Performance Requirements) на Банката.

Техническо сътрудничество
Не е предвидено.

Лице за контакт
Bakhrom Ibragimov
00442073386000

Делови възможности
За делови възможности, доставки и поръчки, трябва да се свържете с клиента
За проекти в публичния сектор, посетете EBRD Procurement (Доставки и
поръчки на ЕБВР): Тел: +44 20 7338 6794
ел. поща: procurement@ebrd.com

Общи запитвания
Запитвания за проекти на ЕБВР, които не са свързани с доставки и поръчки:
Тел.: +44 20 7338 7168;
ел. поща: projectenquiries@ebrd.com

Политика за публична информация (ППИ)
ППИ определя как ЕБВР оповестява информация и се консултира със
заинтересованите страни, така че да съдейства за по-добра информираност и
разбиране на нейните стратегии, политики и операции. Моля, посетете
страницата Public Information Policy (Политика за публична информация) подолу, за да откриете как да поискате Доклад на Съвета на директорите за
публичния сектор.
Текст на ППИ

Механизъм за жалби по проекти (МЖП)
Механизмът за подаване на жалби по проекти (Project Complaint Mechanism,
МЖП) е механизмът за отчетност на ЕБВР. Той предоставя възможност за
независим преглед на жалбите, внесени от лица и организации по отношение
на финансирани от ЕБВР проекти, за които се твърди, че са причинили или е
вероятно да причинят вреди на околната среда и/или социални вреди.
Моля, посетете страницата Project Complaint Mechanism (Механизъм за жалби по
проекти), за да намерите информация за това как да бъде подадена жалба.
Длъжностното лице за МЖП (pcm@ebrd.com) е на разположение да отговори на

всякакви въпроси, които може да имате по отношение на подаването на жалба
и критериите за регистрация и допустимост, в съответствие с Процедурните
правила на МЖП.

