
БАРОИ ИСТИФОДАИ РАСМӢ 

БАРОИ ИСТИФОДАИ РАСМӢ 

Барномаи сармоягузории 
венчурӣ – қарздиҳии венчурӣ 
(VCIP-VD) 
Макон: Минтақавӣ 

Рақами лоиҳа: 52407 

Соҳаи фаъолият: Технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

Бахши давлат/хусусӣ: хусусӣ 

Категорияи санҷиши экологӣ: FW 

Санаи батасвибрасонӣ 
дар Шӯрои директорон: 10 марти соли 2021. 

Ҳолат: консепсия баррасӣ гардид 

Санаи нашри ҳуҷҷат оид ба  
тавсифи мухтасари лоиҳа (ҲТЛ) ба забони англисӣ: 02 феврали соли 2021. 

Тавсифи лоиҳа 
БАТР талош дорад, ки дар ширкатҳои технологие, ки бо сармояи венчурӣ 
дастгирӣ мегарданд ва дар марҳилаи рушд қарор доранд, бо истифода аз воситаи 
қарзии венчурӣ ва маблағ дар ҳаҷми то 10 миллион Евро дар кишварҳои 
фаъолияти Бонк сармоягузорӣ намояд. Маблағи мазкур дар доираи Барномаи 
сармоягузории венчурӣ – қарздиҳии венчурӣ (VCIP-VD) пешниҳод мегардад, ки 
ҳамчун воситаи нави барномаи амалкунандаи БАТР - VCIP истифода мешавад ва 
механизми махсуси ҳошиявии дорои 120 миллион евро мебошад. Сармоягузориҳо 
ба корхонаҳои хурду миёнаи инноватсионӣ ва босуръат рушдёбанда, дорои 
моделҳои санҷидашудаи фаъолияти соҳибкорӣ ва он корхонаҳое, ки афзоиши 
даромадро нишон додаанд, равона карда мешавад. 

Амалисозии қарздиҳии венчурӣ пешниҳоди маҳсулоти венчуриро берун аз ҳудуди 
сармояи худии БАТР вусъат медиҳад ва ба аз байн бурдани камбудӣ дар бозори 
маблағгузории венчурии дар марҳилаи рушд қарорёфта дар минтақаҳои 
фаъолияти БАТР мусоидат мекунад. 
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Ҳадафҳои лоиҳа 
Ҳадафҳои Барномаи сармоягузории венчурӣ – қарздиҳии венчурӣ аз инҳо 
иборатанд: i) мусоидат дар вусъатдиҳии миқёси фаъолияте, ки дар технологияҳои 
инноватсионӣ асос ёфтааст, ва ii) рушди бозори қарздиҳии венчунӣ дар 
минтақаҳое, ки дастрасӣ ба маблағгузории сармояи венчурии дар марҳилаи рушд 
қарорёфта маҳдуд мебошад ва қарздиҳии венчурӣ асосан дастрас нест. 

Барномаи VCIP-VD воситаи иловагии талошҳои васеътар дар самти амалисозии 
сармоягузориҳои венчурӣ хоҳад буд, ки он i) ба Бонк имкон медиҳад иқтисодиёти 
донишро дар минтақаҳо пеш барад, экосистемаҳои технологиро инкишоф диҳад 
ва ташаббусҳои иноватсиониро дастгирӣ намояд; ii) Бонк тавассути барномаи VCIP 
нақши муҳимро дар бартараф намудани норасоии маблағгузории сармояи 
венчурӣ, ки дар минтақаҳо ба назар мерасад, иҷро мекунад; iii) VCIP ба Бонк имкон 
медиҳад, ки “равиши сандуқӣ” нисбати имкониятҳои сармоягузорӣ бо дараҷаи 
баландтари хавф/даромаднокии нисбатан баланд, истифода шавад. 

Таъсир ба раванди гузариш 
Баҳои таъсири чашмдошт ба раванди гузариш: 80 

Интизор меравад, ки механизми VCIP-VD сатҳи рақобатпазирӣ ва устувории 
давраи гузаришро баланд мебардорад, зеро он ба рушди ширкатҳои иноватсионӣ 
ва технологии баланд мусоидат намуда, дастрасиро ба қарздиҳии венчурие, ки 
дар минтақаҳои фаъолияти БАТР қариб ки дида намешавад, беҳтар мекунад. 
VCIP-VD ба дастовардҳои барномаҳои VCIP I ва VCIP II такя намуда, дастгирии 
муҳимро дар рушди иқтисодиёти дониш дар минтақаҳои фаъолияти БАТР 
мувофиқи Ташаббуси БАТР дар соҳаи иқтисодиёти дониш, пешниҳод мекунад. 

Маълумот дар бораи муштарӣ 
Вобаста аз ҳар як ҳолати мушаххас. 

Маблағгузории БАТР 
100,000,000.00 Евро 

Арзиши умумии лоиҳа 
120,000,000.00 Евро 

Хусусиятҳои иловагӣ 
Бо истифода аз барномаи VCIP-VD БАТР воситаи иноватсионии маблағгузорӣ, 
қарзи венчуриро бо шартҳои тиҷоратӣ, ки дар бонкҳои дигар ё фондҳои қарзии 
венчурии минтақаи фаъолияти БАТР дастрас нест, пешниҳод мекунад. 
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Масъалаҳои экологӣ ва иҷтимоӣ 
Худи механизм тибқи категорияҳои Сиёсати экологӣ ва иҷтимоии Бонк (2019) 
тасниф намегардад, аммо ҳар як зерлоиҳа дар алоҳидагӣ тасниф мешавад ва 
мавриди экспертизаи алоҳидаи экологӣ ва иҷтимоӣ (ESDD) қарор дода мешавад 
ва санҷиш мутобиқи равиши гузариш ба иқтисоди сабз (GET) аз рӯи лоиҳа ва 
муштариёни мушаххас, гузаронида мешавад. Вобаста аз категорияи зерлоиҳа 
сохтори ҳар як лоиҳа мувофиқ бо Талаботи Бонк нисбати амалисозии лоиҳаҳо 
тавассути гузаронидани ESDD дахлдор тасдиқ мегардад. 

Ҳамкории техникӣ ва маблағгузории грантӣ 
Пешбинӣ нашудааст 

Маълумот барои тамос бо ширкат 
Баҳром Ибрагимов 
02073386000 

Санаи охирин навкунии ҲТЛ 
05 феврали соли 2021 

Mаводи марбут 
Дарки раванди гузариш 
Маълумоти иловагӣ дар бораи муносибати БАТР нисбати баҳодиҳии таъсири 
раванди гузариш инҷо. оварда шудааст. 

Имкониятҳои тиҷоратӣ 
Оид ба масъалаҳои алоқаманд бо имкониятҳои тиҷоратӣ ё харид, бо ширкати 
муштарӣ тамос гиред. 

Оид ба масъалаҳои алоқаманд бо имкониятҳои тиҷоратӣ бо БАТР (ки бо 
масъалаҳои  харид вобаста нест) тамос гиред: 

Тел: +44 20 7338 7168 
Суроғаи электронӣ: projectenquiries@ebrd.com 

Барои лоиҳаҳои бахши давлатӣ аз пайванди зерин истифода баред Фаъолияти 
харид дар БАТР: 

Тел: +44 20 7338 6794 
Суроғаи электронӣ: procurement@ebrd.com 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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Дархостҳои умумӣ 
Дархостҳои мушаххасро метавонед бо истифода аз Варақаи дархости БАТР 
пешниҳод намоед. 

Сиёсати экологӣ ва иҷтимоӣ (СЭИ) 
СЭИ ва Талаботҳо оид ба татбиқи лоиҳаҳо (ТТЛ) роҳҳое, ки БАТР тавассути онҳо 
уҳдадориҳои худро ҷиҳати мусоидат ба “рушди аз ҷиҳати экологӣ бехатар ва 
устувор” иҷро менамояд, муаян мекунанд. СЭИ ва ТТЛ муқаррароти махсусро 
барои муштариён оид ба риояи талаботҳои амалкунандаи қонунгузории миллӣ 
роҷеъ ба иттилооти ҷамъиятӣ ва машварат, аз он ҷумла дар бораи ташкили 
механизми баррасии шикоятҳо барои қабул ва ҳалли нигарониҳо ва шикоятҳои 
ҷонибҳои манфиатдор, бахсус, оид ба фаъолияти муштарӣ ва лоиҳа, ки бо 
масъалаҳои муҳити зист ва иҷтимоӣ алоқаманд аст, дарбар мегиранд. Вобаста аз 
хусусият ва миқёси хавфҳо ва таъсири экологӣ ва иҷтимоии лоиҳа, БАТР иловатан 
аз муштариёни худ талаб мекунад, ки дар мавриди зарурӣ маълумотро дар бораи 
хавфҳо ва таъсироти лоиҳаҳо ошкор созанд ё бо ҷонибҳои манфиатдор 
машваратҳои пурмуҳтаво гузаронида, фикру мулоҳизаҳои онҳоро баррасӣ 
намоянд ва ба онҳо посух диҳанд. Маълумоти бештар дар бораи таҷрибаи БАТР 
дар ин робита дар СЭИ оварда шудааст.  

Росткорӣ ва риояи талабот 
Идораи Сармутахассиси БАТР оид ба риояи талабот (OCCO) ба идоракунии 
шоиста мусоидат намуда, истифодаи стандартҳои олии таҷрибаи росткориро дар 
тамоми фаъолияти Бонк мутобиқи таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ, таъмин 
мекунад. Санҷиши маҷмӯии таҷрибаҳои росткорӣ нисбати тамоми муштариёни 
Бонк бо мақсади пешгирӣ намудани таҷрибаҳое, ки ба росткорӣ ва обрӯву 
эътибори Бонк таҳдид мекунанд, анҷом дода мешавад. Бонк бар он ақида аст, ки 
роҳи муассиртарини таъмин намудани росткорӣ дар амалиёти Бонк муайяннамоӣ 
ва ҳалли масъалаҳо дар марҳилаҳои баҳодиҳӣ ва тасдиқи лоиҳа мебошад. OCCO 
дар ин талошҳои муҳофизатӣ нақши калидӣ дорад ва инчунин пас аз 
сармоягузорӣ дар пайгирии таҷрибаҳои таҳдидкунандаи росткорӣ дар лоиҳаҳо 
кӯмак мекунад.  

OCCO инчунин барои таҳқиқи иттиҳомоти қаллобӣ, фасод ва рафтори нодуруст 
дар доираи лоиҳаҳое, ки аз ҷониби БАТР маблағгузорӣ мегарданд, масъул аст. 
Ҳар як шахс, новобаста аз он ки дар дохили Бонк ва ё берун аз он аст, дар сурати 
гумонбарии амали қаллобӣ ё фасод бояд ба Сармутахассис оид ба риояи талабот 
гузориши хаттиро тавассути почтаи электронӣ зерин compliance@ebrd.com ирсол 
намояд. Тамоми масъалаҳои ирсолшуда аз тарафи OCCO барои қабули чораҳои 
минбаъда дида баромада мешаванд. Ҳама гузоришҳо, аз ҷумла паёмҳои махфӣ 
низ баррасӣ мегарданд. Гузоришҳо метавонанд бо ҳама забонҳои Бонк ё 
кишварҳои амалиёти Бонк тартиб дода шаванд. Маълумоти пешниҳодшуда бояд 
объективӣ бошад. 

https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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Сиёсати дастрасӣ ба иттилоот (СДИ) 
СДИ пас аз эътибор пайдо намудани он санаи 1 январи соли 2020, роҳҳои ифшо 
кардани маълумот аз ҷониби БАТР, машварат бо ҷонибҳои манфиатдор ҷиҳати 
пешбурди огаҳӣ ва фаҳмиши беҳтари стратегияҳо, сиёсатҳо ва амалиётҳоро 
муайян мекунад. Барои фаҳмидани он, ки дар торнамои БАТР кадом маълумот 
дастрас аст ба саҳифаи Сиёсати дастрасӣ ба иттилоот ташриф оред. 

Дархостҳои мушаххасро барои гирифтани маълумот метавонед бо истифода аз 
Варақаи дархости БАТР ирсол намоед. 

Мақоми мустақили ҳисоботдиҳӣ оид ба лоиҳаҳо 
(ММҲЛ) 
Агар кӯшишу талошҳои Муштарӣ ё Бонк оид ба ҳалли масъалаҳои муҳити зист, 
иҷтимоӣ ё масъалаҳои ифшои оммавии иттилоот (масалан, тавассути механизми 
баррасии шикоятҳои Муштарӣ дар сатҳи лоиҳа ё тавассути ҳамкории мустақим бо 
роҳбарияти Бонк) бенатиҷа монанд, шахсони алоҳида ва ташкилотҳо метавонанд 
кӯшиш кунанд, ки мушкилоти худро тавассути Мақоми мустақили ҳисоботдиҳии 
БАТР оид ба лоиҳаҳо ҳаллу фасл намоянд. 

ММҲЛ мушкилиҳоеро, ки дар доираи Лоиҳа аз рӯи тахмин зарар овардаанд (ё 
метавонанд зарар оваранд), мустақилона мавриди баррасӣ қарор медиҳад.  

Ҳадафи мақом аз ин иборат аст: дастгирии муколамаи ҷонибҳои манфиатдори 
Лоиҳа баҳри ҳаллу фасли масъалаҳои муҳити зист, иҷтимоӣ ва масъалаҳои ифшои 
оммавии иттилоот; муайян кардани мувофиқати Бонк бо сиёсати экологӣ ва 
иҷтимоӣ ё муқаррароти сиёсати дастрасӣ ба иттилоот , ки ба лоиҳаҳои мушаххас 
алоқаманд мебошанд; ва дар ҳолати зарурӣ, аз байн бурдани ҳамагуна ҳолатҳои 
мавҷудбудаи риоя накардани ин сиёсатҳо ва ҳамзамон пешгирии риоя накардани 
талабот дар оянда аз ҷониби Бонк.  

Лутфан ба торнамои Мақоми мустақили ҳисоботдиҳӣ оид ба лоиҳаҳо ташриф 
оред ва маълумоти заруриро оид ба тарзи пешниҳоди дархост барои баррасӣ бо 
истифода аз шакли онлайнии махфии мо тавассути суроғаи электронӣ, почта ё 
телефон пайдо намоед. ММҲЛ барои муҳокимаи нигарониҳои шумо ва посухдиҳӣ 
ба ҳама саволҳое, ки метавонанд дар бораи ирсол ё коркарди дархостҳои ҷавобгӯ 
ба Сиёсати ҳисоботдиҳӣ оид ба лоиҳаҳо  ва Дастур дар шумо пайдо шаванд, 
дастрас мебошад. Шахсияти дархосткунандагон метавонад аз рӯи хоҳиш махфӣ 
нигоҳ дошта шавад. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
mailto:ipam@ebrd.com
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
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