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Projekta apraksts
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) tās Riska kapitāla ieguldījumu
programmas II jeb VCIP II (kas ir turpinājums esošajai ERAB programmai – VCIP – un ir
īpašs finansējuma nodrošinājuma mehānisms ar atbalstu 100 miljonu eiro apmērā)
ietvaros, veiks ieguldījumus tehnoloģiju uzņēmumos, kas atrodas agrīnās attīstības un
izaugsmes stadijā, izmantojot pašu kapitālu un vērtspapīriem piesaistītus instrumentus
(ieguldījumu apjoms līdz 15 miljoniem eiro), Bankas darbības valstīs kopā ar
pieredzējušiem riska kapitāla līdzieguldītājiem. Finansējums paredzēts inovatīviem
maziem un vidējiem uzņēmumiem ar augstas izaugsmes potenciālu, lai palīdzētu
šādiem uzņēmumiem, kuros tradicionālie riska kapitāla finansētāji atturas ieguldīt,
nodrošinot tiem pieeju tirgū trūkstošajam riska kapitālam. Lai arī turpmāk investīciju
rādītāji saglabātos līdzšinējā līmenī un, palielinoties pārdošanas efektivitātes rādītājiem

(pipeline conversion), tiktu nodrošināta iespēja apmierināt pieprasījumu, VCIP II
ieguldījumu perioda atlikušajā laikposmā paredzēts piešķirt papildu finansējumu.

Projekta mērķi
i) VCIP ļauj bankai konkrētajā reģionā veicināt ekonomiku, kas balstīta uz zināšanām,
attīstīt tehnoloģiju ekosistēmas un atbalstīt inovācijas; ii) VCIP bankai nodrošina
svarīgu lomu riska kapitāla finansējuma trūkuma novēršanā reģionā; iii) VCIP ļauj
bankai saglabāt portfeļa pieeju augstāka riska / augstākas atdeves investīciju
iespējām.

Pārejas ietekme
Paredzams, ka VCIP II finanšu mehānisms veicinās konkurētspējīgu un elastīgu pāreju,
jo tiks atbalstīta nesen izveidotu, inovatīvu un uz tehnoloģijām balstītu uzņēmumu
attīstība, kā arī tiks veicināta labāka piekļuve riska kapitālam, kas ERAB reģionā
joprojām ir tikai iedīglī. VCIP II finanšu mehānisms tiks īstenots, balstoties uz pirmā
VCIP I finanšu mehānisma panākumiem, un lielākais atbalsts paredzēts zināšanās
balstītas ekonomikas attīstībai ERAB reģionā saskaņā ar ERAB Zināšanu ekonomikas
iniciatīvu, jo īpaši tās 3. posmu – Mazie tehnoloģiju uzņēmumi.

Informācija par klientu
Katrā gadījumā atsevišķi.

ERAB finansējums
50 000 000,00 EUR

Projekta kopējās izmaksas
50 000 000,00 EUR

Pārskats par ietekmi uz vidi un sabiedrību
Finanšu mehānisms nav klasificēts atbilstoši Bankas 2014. gada Vides un sociālajai
politikai, tomēr katrs apakšprojekts tiks izskatīts atsevišķi un iedalīts attiecīgajā
kategorijā, un katram konkrētajam projektam un klientam būs saistoša individuāla
vides un sociālās uzticamības līmeņa pārbaude (ESDD) un GET pārbaude. Pamatojoties
uz apakšprojekta kategoriju, ar atbilstoša ESDD palīdzību tiks pārbaudīts, vai katrs
apakšprojekts ir strukturēts atbilstoši Bankas sabiedriskajām attiecībām.

Tehniskā sadarbība
Nav

Uzņēmuma kontaktinformācija
Bakhroms Ibragimovs (Bakhrom Ibragimov)
02073386000

Uzņēmējdarbības iespējas
Saistībā ar uzņēmējdarbības iespējām vai iepirkumiem sazinieties ar klientu
uzņēmumu.
Saistībā ar sabiedriskā sektora projektiem apmeklējiet ERAB iepirkumu lapu: tālrunis:
+44 20 7338 6794
e-pasts: procurement@ebrd.com

Vispārīgi jautājumi
Ar iepirkumiem nesaistīti jautājumi par ERAB projektiem:
tālrunis.: +44 20 7338 7168
e-pasts: projectenquiries@ebrd.com

Publiskās informācijas politika (PIP)
PIP nosaka, kā ERAB izpauž informāciju un konsultējas ar ieinteresētajām pusēm, lai
veicinātu labāku informētību un izpratni par savām stratēģijām, politikas
dokumentiem un operācijām. Lūdzu, apmeklējiet Publiskās informācijas politikas lapu
zemāk, lai uzzinātu, kā pieprasīt valdes ziņojumu par sabiedriskā sektora projektu.
PIP teksts

Projektu sūdzību mehānisms (PSM)
Projektu sūdzību mehānisms (PSM) ir ERAB pārskatatbildības mehānisms. Tas sniedz
iespēju neatkarīgi pārskatīt fizisku personu un organizāciju iesniegtās sūdzības par
ERAB finansētiem projektiem, kuri, viņuprāt, ir radījuši vai varētu radīt kaitējumu videi
un/vai sabiedrībai.
Lūdzu, apmeklējiet Projektu sūdzību mehānisma lapu, lai uzzinātu, kā iesniegt sūdzību.
PSM speciālists (pcm@ebrd.com) atbildēs uz jūsu jautājumiem par sūdzību iesniegšanu
un reģistrācijas un atbilstības kritērijiem saskaņā ar PSM procedūras noteikumiem.

