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VCIP II İkinci Safha
Yer:
Bölgesel
Proje numarası:
51558
Sektör:
Bilişim ve İletişim Teknolojileri
İlan türü:
Özel
Çevresel kategori:
FW
Hedef kurul tarihi:
27 Kasım 2019
Durum:
Nihai İncelemeden Geçti, Kurul Onayı Bekleniyor
İngilizce Proje Özet Dokümanı (PÖD) açıklanma tarihi:
25 Ekim 2019

Proje Tanımı
EBRD, Girişim Sermayesi Yatırım Programı II (EBRD’nin mevcut programı VCIP’nin
devamı niteliğindeki VCIP II, 100 milyon avroluk bir adanmış çerçeve yardım aracıdır)
vasıtasıyla, Banka’nın faaliyet gösterdiği ülkelerde, deneyimli girişim sermayesi eş
yatırımcılarıyla beraber, öz sermaye ve öz sermaye bağlantılı araçlar ile (yatırım boyutu
15 milyon avroya kadardır) yeni kurulmuş ve büyüme aşamasında olan teknoloji
şirketlerine yatırım yapmayı amaçlayacaktır. Yatırımlar, piyasadaki girişim sermayesi
“boşluğunu” doldurmaya yardımcı olmak amacıyla, sınırlı sayıdaki sermaye girişimi
yatırımcılarından yeteri kadar hizmet alamayan yenilikçi ve yüksek büyüme
gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri hedef almaktadır. Yatırım oranını
muhafaza etmek ve devam etmekte olan iş tamamlama (pipeline conversion) taleplerini
karşılamak amacıyla, geri kalan VCIP II yatırım dönemi süresince tahsis edilmek üzere
ek fonlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Projenin Hedefleri
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i) VCIP, Banka’nın Bölgede bilgi ekonomilerini güçlendirmesine, teknoloji ekosistemleri
geliştirmesine ve inovasyonu desteklemesine olanak sağlamaktadır; ii) Banka,
VCIP vasıtasıyla, Bölgedeki girişim sermayesi finansmanı boşluğunun kapatılmasında
önemli bir rol oynamaktadır; iii) VCIP, Banka’nın yüksek riskli / yüksek getirili yatırım
fırsatlarına yönelik bir portföy yaklaşımı sürdürmesine olanak vermektedir.

Geçiş Etkisi
Yeni kurulmuş olan yüksek düzeyde yenilikçi teknoloji tabanlı şirketleri destekleyeceği
ve aynı zamanda EBRD Bölgesinde halen olgunlaşmamış girişim sermayesi
olanaklarına daha iyi erişimi teşvik edeceği için, VCIP II Aracı’nın, Rekabetçi ve
Dayanıklı geçiş özelliklerine katkıda bulunması beklenmektedir. VCIP II Aracı, ilk
VCIP I Aracı’nın başarısı üzerine tesis edilecek ve EBRD’nin Bilgi Ekonomisi
Girişimi, özellikle de bu girişimin parçası olan Akım 3 - Küçük Teknoloji Şirketleri ile
uyum içerisinde, EBRD Bölgesinde bilgi ekonomisinin geliştirilmesine yönelik kilit
destek sağlayacaktır.

Müşteri Bilgileri
Alt projeler temelinde kesinleşecektir.

EBRD Finansman Özeti
50.000.000,00 avro

Toplam Proje Maliyeti
50.000.000,00 avro

Çevresel ve Sosyal Özet
Aracın kendisi Banka’nın 2014 yılına ait Çevresel ve Sosyal
Politikası kategorileri altında sınıflandırılmamıştır; ancak, her bir alt proje kendi
içerisinde kategorilenecek ve münferit çevresel ve sosyal durum tespitine (ÇSDT) ve
proje ve müşteriye özgü Yeşil Ekonomiye Geçiş (YEG) incelemesine tabi olacaktır. Alt
projenin kategorisine göre, uygun ÇSDT her bir alt projenin Banka’nın Performans
Gereklilikleriyle (PG) uyumlu şekilde yapılandırıldığını doğrulayacaktır.

Teknik İşbirliği
Yok.

Şirket İletişim Bilgileri
Bakhrom Ibragimov
02073386000
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İş fırsatları
İş fırsatları veya satın almalar için müşteri firma ile irtibata geçiniz.
Kamu sektörü projeleri için, EBRD Satın Alma bağlantısını ziyaret ediniz. Tel: +44 20
7338 6794
E-posta: procurement@ebrd.com

Genel sorular
Proje hakkında, satın alma konusu dışında bilgi almak için:
Tel: +44 20 7338 7168
E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP)
Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD politikalarının ve faaliyetlerinin daha iyi
öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla bilgi açıklama ve paydaşlar ile istişare
yöntemlerini ortaya koymaktadır. Kamu Sektörü Kurul Raporunun nasıl talep
edileceğini öğrenmek için lütfen aşağıdaki Kamu Bilgilendirme Politikası sayfasını
ziyaret ediniz.
PIP metni

Proje Şikayet Mekanizması (PCM)
Proje Şikayet Mekanizması (PCM), EBRD’nin hesap verebilirlik mekanizmasıdır.
EBRD’nin finanse ettiği ve çevre ve/veya toplum üzerinde olumsuz bir etkiye yol
açtığı veya açma ihtimalinin bulunduğu iddia edilen projelerle ilgili bireylerden veya
kurumlardan gelen şikayetlerin bağımsız bir şekilde incelenmesine yönelik bir fırsat
sunar.
Nasıl şikayette bulunulacağını öğrenmek için lütfen Proje Şikayet Mekanizması
sayfasını ziyaret ediniz. PCM sorumlusu, PCM Usul Kuralları uyarınca şikayette
bulunma kriterlerine ve kayıt ve uygunluk kriterlerine ilişkin tüm sorularınıza
(pcm@ebrd.com adresinden) cevap verecektir.
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