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VCIP-VD (Венчурлық
инвестициялар – венчурлық
борыштар бағдарламасы)
Орналасқан жер: Өңірлік
Жобаның нөмірі: 52407
Коммерциялық сектор: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар
Хабарлау түрі: Жеке
Экологиялық санат: FW
Бекітілген күні: 10 наурыз 2021 ж.
Мәртебесі: Тұжырымдама қайта қаралды
Жобаның түйіндемесі ағылшын тілінде жарияланған күн: 02 ақпан 2021 жыл

Жобаның сипаттамасы
ЕҚДБ мақсаты ЕҚДБ, VCIP қолданыстағы бағдарламасының жаңа аспабына
айналатын және 120 млн. еуро мөлшеріндегі арнайы негіздік кредит желісі
болып табылатын өзінің венчурлық инвестициялар – венчурлық қорлар (VCIPVD) бағдарламасы арқылы Банк … елдерде венчурлық капитал негізінде әрекет
ететін даму сатысындағы технологиялық компанияларды инвестициялар
көлемі 10 млн. еуроға дейінгі венчурлық борыштық құрал арқылы
инвестициялауда болып табылады. Инвестициялар бизнес-модельдері
пысықталған және табыстылығы дәлелденген инновациялық және тез өсу
үстіндегі шағын және орта кәсіпорындарға бағытталады.
Венчурлық борышты енгізу акционерлік капиталға қатысудан басқа, ЕҚДБ-ның
венчурлық өнім бойынша ұсыныстарын кеңейтуге мүмкіндік береді және ЕҚДБ
жұмыс істейтін өңірлерде венчурлық қаржыландыру саласындағы нарықтық
алшақтықты өсу сатысында толықтыруға ықпал ететін болады.
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Жобаның мақсаттары
VCIP-VD бағдарламасының мақсаттарына мыналар кіреді: і) инновациялық
технологияларға негізделген бизнес ауқымдарын ұлғайтуға ықпал ету; және іі)
қаржыландыруға қолжетімділік шектеулі өңірлерде, сонымен қатар венчурлық
борыш іс жүзінде қолжетімсіз өңірлерде өсу сатысындағы венчурлық
акционерік капитал есебінен венчурлық борыштық қаржыландыру нарығын
дамыту.
VCIP-VD кеңейтілген VCIP бағдарламасының шеңберінде қосымша құрал
ретінде қызмет етіп: і) Банктің өңірлерде білімдер экономикасын
ынталандыруына, технологиялық экожүйелерді дамытуына және
инновацияларға қолдау көрсетуіне мүмкіндік береді; іі) Банк VCIP
бағдарламасының арқасында венчурлық капиталды қаржыландыруда
өңірлерде қалыптасқан алшақтықты қысқартуда маңызды рөл атқаратын
болады; ііі) VCIP бағдарламасы Банкке анағұрлым жоғары тәуекелмен/жоғары
табыстылықпен инвестициялау мүмкіндіктеріне портфельдік тәсілдемені
ұстануға мүмкіндік береді.

Өтпелі үдеріске әсер етуі
ETI-балл: 80
VCIP-VD тұжырымдамасы өтпелі кезең жағдайларында бәсекеге қабілеттілік
және тұрақтылық көрсеткіштерін жоғарылатуға ықпал етеді деп болжанады,
өйткені ол жоғары инновациялы технологиялық компанияларды қолдайтын
болады, сонымен қатар ЕҚДБ жұмыс істейтін өңірлерде іс жүзінде жоқ
венчурлық борышқа ең жақсы қолжетімділікті қамтамасыз ететін болады.
VCIP-VD бағдарламасы VCIP I және VCIP II механизмдерінің сәтті
тәжірибелеріне сүйенеді және ЕҚДБ-ның «Білімдер экономикасы»
Бастамасының шеңберінде ЕҚДБ өңірлерінде білімдер экономикасын
дамытуға негізгі қолдауды көрсететін болады.

Клиент туралы ақпарат
Қандай да бір жағдайдың ерекшелігін ескерумен.

ЕҚДБ қаржыландыруы
100 000 000,00 еуро

Жобаның жалпы құны
120 000 000,00 еуро

Қосымша
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ЕҚДБ VCIP-VD көмегімен ЕҚДБ өңірлеріне бағдарланған басқа банктерде
немесе венчурлық борыштық қорларда қолжетімсіз болып табылатын
коммерциялық шарттармен венчурлық борыш түрінде қаржыландыру
инновациялық құралын ұсынады.

Экологиялық және әлеуметтік мәселелер
Тұжырымдаманың өзі Банктің Экологиялық және әлеуметтік саясатының (2019
ж.) бір бөлігі ретінде жіктелмейді, дегенмен де әрбір кіші жоба әрбір жекелеген
жағдайда жіктелетін болады, сонымен қатар жобаға және клиентке арналған
дербес экологиялық және әлеуметтік сараптауға (ESDD) және Жасыл
экономикаға көшуді (GET) бағалауға жатады. Кіші жобаның санатына
байланысты, тиісті ESDD шеңберінде әрбір кіші жоба құрылымын Банктің іске
асыруға қойылатын талаптарына сәйкестік тұрғысынан тексеру жүргізіледі.

Техникалық ынтымақтастық және өтеусіз
қаржыландыру
Жоқ

Компаниядағы байланысатын тұлға
Бахром Ибрагимов
02073386000

Жоба түйіндемесінің соңғы жаңартылған күні
05 ақпан 2021 ж.

Өтпелі кезеңді түсіну
ЕҚДБ-ның өтпелі процеске әсерді бағалау тәсілдемесі туралы қосымша
ақпарат мына жерде қолжетімді
Коммерциялық мүмкіндіктер
Коммерциялық мүмкіндіктер немесе сатып алулар туралы білу үшін
клиенткомпаниямен байланысыңыз.
ЕҚДБ-ның коммерциялық мүмкіндіктері (сатып алумен байланысты емес)
мәселелері жөнінде:
Тел.: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com бойынша хабарласыңыз.
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Мемлекеттік сектордың жобалары туралы ақпаратты ЕҚДБ сатып алулары
сайтынан табуға болады:
Тел.: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Жалпы сұраныстар
Нақты сұраныстарды ЕҚДБ сұраныстар нысанын пайдаланып жолдауға болады.

Экологиялық және әлеуметтік саясат (ЭӘС)
ЭӘС және онымен байланысты Жобаларды іске асыруға қойылатын талаптар
(ІАТ) ЕҚДБ «экологиялық жауапты және тұрақты дамуға» жәрдемдесу бойынша
өз міндеттемелерін орындайтын тәсілдерді айқындайды.
ЭӘС пен ІАТ-қа клиенттер үшін ұлттық заңнаманың жұртшылықты хабардар
етуге қатысты қолдануға келетін талаптарын орындау бойынша, сонымен
қатар мүдделі тараптардың мәселелері мен шағымдарын, соның ішінде
клиенттің және жобаның экологиялық және әлеуметтік тиімділігіне қатысты
мәселелер мен шағымдарын қабылдау және оларды шешуге жәрдемдесу үшін
шағым беру және қарау механизмін құру бойынша арнайы ережелер кіреді.
Жобаның экологиялық және әлеуметтік тәуекелдері мен әсерлерінің сипатына
және ауқымына сәйкес, ЕҚДБ өз клиенттерінен мән-жайларға қарай,
жобалармен байланысты тәуекелдер мен әсерлер туралы ақпаратты ашуды
немесе мүдделі тараптармен мазмұнды консультациялар жүргізуді, сонымен
қатар олардың түсіндірулерін ескеруді қосымша талап етеді7
ЕҚДБ-ның бұл мәселе бойынша іс-тәжірибесі туралы анағұрлым нақтырақ
ақпарат ЭӘС-та баяндалған.

Адалдық және белгіленген нормаларды ұстану
ЕҚДБ-ның корпоративтік әдепті бақылау бөлімі (КӘББ) адал басқаруды
ынталандырады және Банктің бүкіл қызметінің озық халықаралық істәжірибеге сай ең жоғары адалдық стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз
етеді.
Жобалардың Банктің беделі үшін қабылдауға келмейтін тәуекелдер болып
табылмайтындығын кепілдендіру үшін, Банктің клиенттерінің барлығына
қатысты адалдықты кешенді тексеру жүргізіледі. Банк проблемаларды жобаны
бекіту және бағалау кезеңдерінде айқындау және шешу Банк
операцияларының адалдығын қамтамасыз етудің анағұрлым тиімді құралы
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болып табылады деп санайды. Осы қорғау шараларында, сонымен қатар
жобалардың инвестициядан кейінгі кезеңдерінде адалдық тәуекелдерін
мониторингтеу процесінде КӘББ шешуші рөл атқарады.
КӘББ сонымен қатар ЕҚДБ қаржыландыратын жобалардағы алаяқтық,
сыбайлас жемқорлық және заңсыз әрекеттер туралы арыздарды тексеру үшін
жауап береді. Алаяқтық пен сыбайлас жемқорлық фактісі туралы күдігі бар
банктегі, сол сияқты одан тысқарыдағы кез келген тұлға Корпоративтік әдепті
бақылау бөлімінің Басшысына compliance@ebrd.com электрондық мекенжайына
жазбаша хабарлама жіберуі тиіс. Көрсетілген мәселелердің барлығын КӘББ
кейіннен шаралар қабылдау үшін қарайды. Хабарламалардың барлығы, соның
ішінде бейесімді хабарламалар да қаралады. Хабарламалар Банктің немесе
Банк операциялары жүргізілетін елдің кез келген тілінде қалдырыла алады.
Ұсынылған ақпарат негізделген болуы тиіс.

Ақпаратқа қолжетімділік саясаты (АҚС)
АҚС 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енгеннен кейін ЕҚДБ-ның
хабардар ету және Банк стратегияларын, саясаты мен операцияларын
анағұрлым тереңірек түсінуге және білуге жәрдемдесу мақсаттарында мүдделі
тараптармен өзара ықпалдасу бойынша ЕҚДБ процедурасын анықтайды.
ЕҚДБ сайтындағы қолжетімді ақпарат туралы мәліметтер алу үшін Ақпаратқа
қолжетімділік саясаты парақшасын қараңыздар.
Нақты ақпаратқа сұранысты ЕҚДБ сұраныстар нысанының көмегімен жасауға
болады.

Жобалар бойынша есеп беретін тәуелсіз орган
(ЖЕБТО)
Егер экологиялық, әлеуметтік саладағы мәселелерді немесе жұртшылықты
хабардар ету мәселелерін шешу бойынша Клиенттің немесе Банктің шаралары
күтілгендей нәтижелер әкелмесе (мысалы, Клиенттің шағымдарын берудің
және қараудың жобалық механизмі арқылы немесе Банктің басшылығымен
тікелей өзара ықпалдасу арқылы), жеке тұлғалар мен ұйымдар өз мәселелерін
ЕҚДБ-ның Жобалар бойыша есеп беретін тәуелсіз органы (ЖЕБТО) арқылы
шешуге талпыныс жасай алады.
ЖЕБТО Банкпен қаржыландырылатын қандай да бір объект зиян келтірді
немесе келтіруі мүмкін деп санайтын жеке тұлғалардың немесе ұйымдардың
өтініштерін тәуелсіз қарауды жүргізеді. Бұл орган әлеуметтік саланың,
экологияның және жұртшылықты хабардар етудің жобамен байланысты
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мәселелері бойынша мүдделі тараптар арасындағы келіспеушіліктерді
еңсеруге ықпал етуді;
Экологиялық және әлеуметтік саясаттың талаптарын және осы жобаға
жататын Ақпаратқа колжетімділік саясатының ережелерін Банктің
орындайтынорындамайтындығын анықтауды; сонымен қатар, қажет болған
жағдайда, аталған нормативтік құжаттарды ұстану Банк тарапынан
орындалмай отырған жағдайларды қарауды және келешекте мұндай
жағдайларды болдырмауды көздейді.
Жобалар бойынша есеп беретін тәуелсіз органның веб-сайтында Сіз біздің
құпия онлайн нысанымыз бойынша, электрондық пошта, пошта немеса
телефон арқылы қалай Өтініш беруге болатының біле аласыз. ЖЕБТО
Жобалар бойынша есеп беру саясытана және Жетекшілікке сәйкес келетін
Өтініштер беру немесе оларды қарау жайлы Сізде туындауы мүмкін кез келген
сұрақтарды талқылауға және оларға жауап беруге әзір. Сұраныс бойынша
Өтінішкер тұлғасының құпиялылығын сақтауға болады.

ҚЫЗМЕТТІК ПАЙДАЛАНУ ҮШІН
OFFICIAL USE

