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A projekt bemutatása
A Kockázati Tőkebefektetési Program II (VCIP II) révén – amely az EBRD már
meglevő, 100 millió eurós VCIP programjának folytatása – az EBRD és tapasztalt
kockázati tőke társbefektetői a korai és növekedési szakaszban járó, technológiai
vállalkozásokat szeretnék segíteni a bank működési országaiban, részvény és
részvényhez kötött befektetési formák révén (akár 15 millió euróig terjedő
mértékben). A befektetések elsődleges célcsoportját az innovatív és gyorsan növekvő
kis- és közepes méretű vállalkozások alkotják, amelyek általában nem jutnak elegendő
forráshoz az amúgy is kisméretű kockázati tőke piacon, így a program segítségével
áthidalható a kockázati tőke szektorban jelentkező „szakadék” a kis- és
nagyvállalkozások között. A befektetési ráta fenntartása és a kereslet kielégítése
érdekében további források allokációja a cél a VCIP II befektetési időszak fennmaradó
részében.
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Projektcélok
(i) A VCIP lehetővé teszi a bank számára a tudásalapú gazdaság támogatását,
technológiai ökoszisztémák fejlesztését és az innováció támogatását a régióban; (ii) a
VCIP révén a bank fontos szerepet játszik a régióban megfigyelhető, kockázati tőke
finanszírozási szakadék áthidalásában; (iii) a VCIP lehetővé teszi a bank számára, hogy
a magasabb kockázatú / magasabb hozamú lehetőségek terén portfolió megközelítést
alkalmazzon.

A projekt hatása
A VCIP II által biztosított források várhatóan hozzájárulnak a versenyképesség és
rugalmasság javításához a régióban, mivel a frissen létrehozott, kimagaslóan innovatív
technológiai társaságokat támogatják, és jobb hozzáférést biztosítanak az EBRD
régióban csak szűkösen rendelkezésre álló kockázati tőkebefektetési forrásokhoz. A
VCIP II a sikeres VCIP I programra épül, és kulcsfontosságú támogatást nyújt a
tudásalapú gazdaság fejlesztéséhez az EBRD régióban, összhangban az EBRD
Tudásalapú Gazdaság Kezdeményezésével, különös tekintettel annak 3. részére, a
kisméretű technológiai cégek támogatására.

Információk az ügyfelekről
Eseti alapon.

EBRD finanszírozás
50 000 000,00 euró

A projekt teljes költsége
50 000 000,00 euró

Környezeti és társadalmi hatás
A program önmagában nem kap besorolást a bank 2014. évi Környezeti és társadalmi
szabályzata szerint, azonban az egyes alprojektek besorolása eseti alapon történik,
egyedi környezeti és társadalmi hatásvizsgálat (ESDD), valamint a projektre és az
ügyfélre vonatkozó GET vizsgálat alapján. Az alprojekt kategória besorolása és a
megfelelő ESDD igazolja, hogy az adott alprojekt a bank teljesítménykritériumainak
(PR) mindenben megfelel.

Technikai együttműködés
Nincs

Társasági elérhetőségi információk
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Bakhrom Ibragimov
02073386000

Beszerzéssel kapcsolatos üzleti lehetőségek
A beszerzéssel kapcsolatos üzleti lehetőségek ügyében kérjük, érdeklődjön az ügyfél
társaságnál. Az állami szektor projektjeivel kapcsolatban kérjük, forduljon az EBRD
beszerzési részlegéhez: Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Általános információk
Nem beszerzéssel kapcsolatos EBRD projekt információ:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Publikus Információs Politika (PIP)
A PIP meghatározza az EBRD általi információközlés módját, illetve az EBRD és
tulajdonosai/partnerei közötti kapcsolattartás módját az EBRD stratégiájának,
politikájának és működésének jobb megismerése és megértése érdekében. Kérjük,
látogasson el a PIP alábbi honlapjára, ahol további információkat kaphat az Állami
Szektor Bizottság Jelentés (Public Sector Board Report) igényléséről.
A PIP szövege

Project Complaint Mechanism (PCM)
Az EBRD a Projekt Panasztételi Mechanizmust (angolul „PCM”) azért hozta létre, hogy
biztosítsa az egyénektől vagy szervezetektől érkező panaszok független kivizsgálását
az EBRD által finanszírozott projektek által valószínűsíthetően okozott vagy okozni
vélt környezeti és/vagy szociális ártalmakkal kapcsolatban.
A Projekt Panasztételi Mechanizmus honlapján részletes információk találhatók a
panaszok benyújtásának módjáról. A PCM megbízott (pcm@ebrd.com) szívesen
válaszol minden, a panaszok benyújtásával és a regisztrációs és jogosultsági
kritériumokkal kapcsolatos kérdésre, a PCM eljárási szabályai szerint
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