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ВКИП-ВК
Жайгашкан жери: Аймактык
Долбоордун номери: 52407
Тармак: Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар
Билдирме тиби: Жеке
Экологиялык категориясы: FW
Бекитилүү күнү: 10 март, 2021 ж.
Абалы: Каралып чыккан концепция
Долбоордун англисче кыскача мазмуну (ДКМ) жарыяланган күн:
2- февраль 2021 ж.

Долбоордун сүрөттөлүшү
ЕРӨБ өзүнүн Венчурдук капиталдык инвестициялоо программасы - Венчурдук карыз
(ВКИП-ВК) аркылуу, венчурдук карыз аспабынын жардамы менен, Банктын иш
жүргүзгөн өлкөлөрүндө венчурдук үлүштүк капитал менен колдонгон, өсүү
баскычындагы технологиялык компанияларга 10 миллион еврого чейинки инвестиция
жасоону максат кылат (ВКИП-ВК бул ЕРӨБдүн учурдагы ВКИП программасынын
жаңы аспабы жана ал 120 млн евролук атайын түзүлүш болуп саналат). Инвестициялар
инновациялык жана жогорку өсүшкө жетишкен, далилденген ишкердик моделдери бар
жана кирешелүүлүгүн көрсөтө алган чакан жана орто ишканаларга багытталат.
Венчурдук карыз аспабын киргизүү ЕРӨБдүн венчурдук продукт сунуштамасын
үлүштүк капиталдын чегинен тышкары кеңейтет жана ЕРӨБ аймактарында өсүү
баскычындагы ишканаларды венчурдук каржылоо рыногундагы боштукту толтурууга
салым кошот.

Долбоордун максаттары
ВКИП-ВК максаттары: i) инновациялык технологияларга негизделген ишканалардын
өсүшүн колдоо жана ii) өсүү баскычында венчурдук үлүштүк капитал аркылуу
каржылоо мүмкүнчүлүгү чектелген жана венчурдук карыз негизинен жеткиликтүү
эмес аймактарда венчурдук карыз рыногун өнүктүрүү.
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ВКИП-ВК ВКИП боюнча көрүлгөн кененирээк иш-аракеттеринин кошумча аспабы
болот, ал i) Банкка аймактарда билим экономикасын өркүндөтүүгө, технологиялык
экосистемаларды өнүктүрүүгө жана инновацияларды колдоого мүмкүндүк берген; ii)
Банк, ВКИП аркылуу, аймактардагы венчурдук капиталдык каржылоодогу болгон
боштукту толтурууда маанилүү ролду ойнойт; iii) ВКИП Банкка жогору тобокелдик/
жогору киреше тибиндеги инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө портфелдик мамиле
жасоого мүмкүндүк берет.

Өткөөл процесске таасири
БӨТ упайы: 80
ВКИП-ВК алкагынын өткөөл мезгилде атаандаштыкка чыдамдуулук жана туруктуулук
сапаттарына салым кошуусу күтүлүүдө, анткени ал жогорку инновациялык
технологияларга негизделген компаниялардын өсүшүн колдоп, ЕРӨБ аймактарында
дээрлик учурабаган венчурдук карыз аспабынын жеткиликтүүлүгүн жакшыртат.
ВКИП-ВК ВКИП I жана ВКИП II долбоорлорунун ийгилигине негизделет жана
ЕРӨБдүн Билим Экономикасы Демилгесине ылайык, ЕРӨБ аймактарында билим
экономикасын өнүктүрүүгө маанилүү колдоо көрсөтөт.

Кардар жөнүндө маалымат
Ар бир кардар боюнча өзүнчө берилет.

ЕРӨБ каржылоосу
100 000 000.00 евро

Долбоордун жалпы наркы
120 000 000.00 евро

Толуктоо
ВКИП-ВК аркылуу ЕРӨБ өзү иштеген аймактарда башка банктар же венчурдук карыз
фонддору бере албаган, коммерциялык шарттарда берилүүчү каржылоонун венчурдук
карыз аттуу инновациялык аспабын сунуш кылат.

Экологиялык жана социалдык маселелер
Бул Алкактын өзү Банктын Экологиялык жана Социалдык Саясатына (2019) ылайык
категорияланбайт, бирок ар бир чакан долбоор учурга жараша категорияга бөлүнүп,
экологиялык жана социалдык шайкейштик текшерүүсүнөн (ЭСШТ) өтөт жана
конкреттүү долбоор менен кардарга Жашыл Экономикага Өтүү (ЖЭӨ) экспертизасы
жасалат. Чакан долбоордун категориясына ылайык, ар бир чакан долбоор Банктын
Ишке Ашыруу Талаптарына (ИАТ) ылайык структуралангандыгы текшерилет.

Техникалык кызматташтык жана гранттык каржылоо
Жок
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Компаниядагы байланышуучу адам
Бахром Ибрагимов
02073386000

ДКМ акыркы жолу жаңыртылган күн:
5- февраль, 2021 ж.

Өткөөл процесс деген эмне?
ЕРӨБдүн өткөөл процесске таасир этүүнү эсептөөгө болгон мамилеси жөнүңдө
маалыматты бул жерден таба аласыздар.

Долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүктөрү
Долбоорго катышуу жана сатып алуулар боюнча кардар-компания менен менен
байланышыңыздар.
ЕРӨБ менен кызматташуу (сатып алууларга байланышпаган) боюнча ЕРӨБ менен
байланышыңыздар:
Teл: +44 20 7338 7168
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com
Мамлекеттик сектордогу долбоорлор боюнча ЕРӨБдүн сатып алуулар боюнча сайтына
кириңиз:
Teл: +44 20 7338 6794
эл. почта:: procurement@ebrd.com

Жалпы маселелер
Конкреттүү суроо-талаптар ЕРӨБдүн маалыматтык суроо-талаптар формасы аркылуу
берилет.

Экологиялык жана социалдык саясат (ЭСС)
ЭССде жана долбоорлорду ишке ашыруу талаптарында (ИТ) ЕРӨБ «экологиялык
жактан негизделген жана туруктуу өнүктүрүүгө» көмөктөшүү боюнча өзүнүн
милдеттемелерин аткаргандыгы тууралуу ыкмалар баяндалган. ЭСС менен ИТ
кардарлардын коомдук маалыматтар жана консультациялар тууралуу улуттук
мыйзамдардын талаптарын сактоосу керектиги жөнүндө конкреттүү жоболорду,
кызыкдар тараптардын, анын ичинде экологиялык көйгөйлөр, кардарлардын жана
долбоордун социалдык натыйжалуулугу боюнча көйгөйлөрү менен арыздарын алуу
жана аларды чечүүнү жеңилдетүү үчүн даттанууларды кароо механизмдерин түзүүнү
өзүнүн ичине камтыйт. Экологиялык жана социалдык тобокелчиликтердин мүнөзү
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жана масштабына жана долбоордун таасир этүүлөрүнө жараша ЕРӨБ өзүнүн
кардарларынан зарыл болгон учурларда долбоорлорду жүзөгө ашыруунун
жыйынтыгында келип чыга турган тобокелчиликтер менен таасирлер же кызыкдар
тараптар менен маңыздуу консультацияларды жүргүзүү, ошондой эле Кайтарым
байланышты кароо жана ага реакция кылуу жөнүндө маалыматтарды ачыктоону
кошумча талап кылат.
Бул тууралуу ЕРӨБдүн тажрыйбасы жөнүндө тагыраак маалыматтар ЭССде
баяндалган.

Ишкердик жоопкерчилик жана орнотулган нормаларды
сактоо
ЕРӨБдүн Шайкештикти көзөмөлдөө башкармалыгы (ШКБ) жоопкерчиликтүү
башкарууну илгерилетип, ЕРӨБдүн ишмердигинин бардык аспектилеринде, эл аралык
алдыңкы тажрыйбага ылайык, ишкердик жоопкерчиликтин эң жогорку стандарттарын
колдонууну камсыз кылат. ЕРӨБдүн долбоорлору үчүн кабыл алынгыс укуктук жана
кадыр-барк тобокелдиктерин четтетүү максатында ЕРӨБдүн бардык кардарлары
тарабынан ишкердик жоопкерчиликтин сакталышы текшерилет. ЕРӨБ долбоорлорду
алдын ала баалоо жана бекитүү баскычтарында көйгөйлүү маселелерди аныктоо жана
четтетүү анын келишимдеринин кадыр-баркынын тазалыгын камсыз кылуунун эң
натыйжалуу жолу деп эсептейт. ШКБ бул алдын алуу иш-аракеттеринде маанилүү
ролду ойнойт жана инвестициядан кийинки баскычта ЕРӨБдүн кадыр-баркы үчүн
жаралуучу тобокелдиктерге көзөмөл жасоого жардам берет.
ШКБ, ошондой эле, ЕРӨБ тарабынан каржыланган долбоорлордо алдамчылык,
коррупция жана кызматтык мыйзам бузуулар жөнүндө маалыматтарды текшерүү үчүн
жооптуу. Эгерде ЕРӨБдүн ичинде же андан сыртта кимдир бирөө алдамчылык же
коррупция бар деп шектенсе, анда ал ШКБнын башкы директоруна жазуу түрүндө
compliance@ebrd.com электрондук дареги боюнча бул жөнүндө билдирүүсүн жиберсе
болот. Бардык билдирилген фактылар ШКБ тарабынан тиешелүү чараларды көрүү
үчүн каралып чыгат. Бардык билдирүүлөр, анын ичинде белгисиз адамдардан келген
билдирүүлөр да, текшерилет. Билдирүүлөр ЕРӨБдө колдонулган же ал иштеген
өлкөнүн каалаган тилинде жазылышы мүмкүн. Мындай маалымат жакшы максатты
көздөп жеткирилиши керек.

Маалыматтын жеткиликтүүлүгү жөнүндө саясат (МЖС)
МЖС, 2020-жылдын 1-январынан тарта күчүнө киргенден кийин ЕРӨБдүн
маалыматты кантип ачыктаарын жана өзүнүн стратегияларынан, саясаттарынан жана
операцияларынан кабардар болуусу менен аларды түшүнүүсүн жогорулатуу
максатында кызыкдар тараптар менен кантип кеңешерин аныктайт. Бар маалымат
менен таанышуу үчүн ЕРӨБдүн веб-сайтындагы Маалыматтын жеткиликтүүлүгү
жөнүндө саясат бетине кириңиз.
Маалымат алууга конкреттүү суроо-талаптарды ЕРӨБдүн суроо-талаптар формасы
менен жөнөтүүгө болот.
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Долбоорлор боюнча Көзкарандысыз Отчеттуулук Органы
(ДКОО)
Эгер экологиялык, социалдык же маалымат ачыктыгына байланыштуу көйгөйлөрдү
Кардар же Банк менен чечүү (мисалы, Кардардын долбоор деңгээлиндеги даттануу
механизми аркылуу же Банк жетекчилиги менен түз сүйлөшүү аркылуу) аракеттери
жыйынтык бербесе, жеке тараптар жана уюмдар аларды тынчсыздандырган
көйгөйлөрдү ЕРӨБдүн Долбоорлор боюнча Көзкарандысыз Отчеттуулук Органына
(ДКОО) кайрыла алышат.
ДКОО арыз берүүчүлөрдүн оюнча долбоор зыян келтирди же зыян келтириши
ыктымал болгон маселелерди көз карандысыз карап чыгат. ДКООнун максаты:
экологиялык, социалдык жана маалыматты ачыктоо көйгөйлөрүн чечүүдө долбоордун
кызыкдар тараптарынын ортосундагы диалогду колдоо, Банк өзүнүн Экологиялык жана
социалдык саясатынын жана Маалыматтын жеткиликтүүлүгү жөнүндө саясатынын
долбоорго тиешелүү жоболорун сактаганын же сактабаганын аныктоо жана, зарыл
учурларда, ал саясаттардын талаптарынан четтөөнү тууралоо, о.э. Банк тарабынан
келечекте андай учурларга жол берилбешин камсыз кылуу.
Биздин веб-сайтка кирип, арыздарды купуя онлайн форма, электрондук почта, почта
же телефон аркылуу берүүнүн жолдорун биле аласыз.
Долбоорлор боюнча
отчеттуулук саясаты жана аны колдонуу боюнча Нускама Биз силерди тынчсызданткан
маселелерди талкуулоого жана даттанууларды берүүгө жана карап чыгууга
байланыштуу баардык суроолорго жооп берүүгө даярбыз. Зарылчылыкка жараша арыз
берүүчүлөрдүн өздүгү жөнүндө маалымат купуя сакталышы мүмкүн.
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