
Wençur Düýpli Maýa goýum Maksatnamasy III (WDMM III) 
 
Ýerleşýän ýeri: 
Sebitleýin  

Taslama belgisi: 
53257 

Işiň görnüşi: 
Telekommunikasiýalar, Mediýa we Tehnologiýalar  

Habarnamanyň görnüşi: 
Hususy  

Daşky Gurşawy Goramak boýunça derejesi: 
FW 

Kesgitlenen tassyklama senesi: 
2022-nji ýylyň 23-nji fewraly  

Ýagdaýy: 
Konsepsiýa syndan geçdi   

Taslamanyň Gysgaça Mazmuny (PSD) Görkezilen: 
2022-nji ýylyň 14 ýanwary  

Taslamanyň Beýany 
ÝTÖB, mundan ozalky iki sany WDMM I we WDMM II çarçuwalaryň arkasy bilen 
Bankyň wençur düýpli maýa goýum maksatnamasynyň dowamy bolan Wençur Düýpli 
Maýa goýum Maksatnamasy III (WDMM III) irki we ösüş tapgyryndaky tehnologiýa 
kompaniýalaryna, tejribeli wençur maýa goýumçylary bilen bir hatarda Bankyň işleýän 
ýurtlarynda paýnamalar we maýa aktiwlerine bagly maliýe gurallaryň (25 million 
ýewro çenli maýa goýum möçberi) üsti bilen maýa goýmagy maksat edinýär. Maýa 
goýumlary bazardaky wençur maýanyň boşlugyny doldurmak üçin çäkli wençur 
maýadarlar tarapyndan ýeterli derejede maýa möçberinden peýdalanyp bilmeýän 
innowatiw we ýokary ösüş depgini bolan kiçi we orta kompaniýalara gönükdirilýär. 

Taslamanyň maksatlary 
WDMM III-iň esasy maksady innowasiýa tehnologiýalaryny ösdürmek we 
täjirleşdirmek we wençur maýanyň elýeterliligi henizem pes we wençur maýanyň 
ekosistemalary ýaňy ýüze çykýan Bankyň işleýän ýurtlaryna esasy wençur maýa 
gaznalaryny çekmek. 

Beýleki esasy maksatlar: (i) WDMM Çarçuwalary Banka ÝTÖB-nyň işleýän sebitinde 
bilim esasly ykdysadyýetini, tehnologiýa ekosistemalaryny ösdürmäge we 
innowasiýany goldamaga mümkinçilik berýär; (ii) Bank, WDMM Çarçuwalary arkaly 
wençur maýany maliýeleşdirmekdäki boşlugy aradan aýyrmakda möhüm orun tutýar; 



(iii) WDMM Çarçuwalary Banka has ýokary töwekgelçilik / has ýokary girdeji maýa 
goýum mümkinçilikleri üçin ýöriteleşdirilen portfolio çemeleşmesini saklamaga 
mümkinçilik berýär. 

Geçiş tapgyryna täsiri 
ETI 80 

WDMM III Bäsdeşlige ukyply we Durnykly geçiş häsiýetlerine goşant goşar diýlip 
garaşylýar, sebäbi bu ýakynda döredilen ýokary innowasiýa tehnologiýa esasly 
kompaniýalaryň ösmegine goldaw berer, şeýle hem ÝTÖB sebitinde ýaňy ýüze çykyp 
başlaýan wençur maýasyna elýeterliligi giňelder. 

Täze gurulan sanly-tehnologiýa esasly çözgütleri hödürleýän kompaniýalara maýa 
goýmak bilen, WDMM III sanly geçişi çaltlaşdyrmagyň ÝTÖB-nyň Strategiki Maýa 
Çarçuwasyna gönüden-göni goşant goşar. ÝTÖB-nyň işleýän sebit ýurtlarynda 
Wençur maýa bazarlary henizem başlangyç basgançakda ýerleşmegi WDMM-nyň 
işjeňliginiň has giňelmegine, üstünlikli telekeçiligiň we wençur maýanyň aktiw synpy 
hökmünde dowam etdirilmegine täsir eder. 

Müşderi barada maglumat 
Wakadan waka görä tapawutlanýar  

ÝTÖB-nyň maliýeleşdirme möçberi 
250,000,000.00 ÝEWRO   

Taslamanyň umumy bahasy 
250,000,000.00 ÝEWRO  

Goşmaça  
Çarçuwanyň goşmaça iki wezipäni ýerine ýetirmesi garaşylýar: (i) global wençur maýa 
goýumlaryna ýerli bilelikdäki maýa goýujylara goldaw bermek; we (ii) ýerli wençur 
maýa sindikasiýa bazaryny giňeltmek.  

Daşky Gurşaw we Sosial Meseleleriň Gysgaça Mazmuny 
Çarçuwanyň özi Bankyň Daşky Gurşaw we Sosial Syýasaty (2019) boýunça 
kategoriýalara bölünmeýär, emma her kiçi taslama aýratynlykda kategoriýalara 
bölüner we taslama we müşderi özüne mahsus aýratyn daşky gurşaw we sosial 
meseleler boýunça barlagyndan (ESDD) we Ýaşyl Energetika Ykdysadyýetine Geçiş 
(GET) synagyndan geçer. Kiçi taslamanyň kategoriýasyna esaslanyp, degişli DSMB her 
kiçi taslamanyň Bankyň Netijelilik Talaplaryna laýyklygyna gözegçilik eder. 



 
Kompaniýa bilen habarlaşmak üçin maglumatlar 
Bakhrom Ibragimov 
02073386000 

Taslamanyň durmuşa geçirilmegi boýunça gysgaça 
mazmun  
Taslamanyň Gysgaça Mazmunynyň täzelenen senesi  
2022-nji ýylyň 14-nji ýanwary  

Geçiş barada düşünje 
ÝTÖB-nyň geçişiň täsirini kesgitlemek boýunça çemeleşmesi barada goşmaça 
maglumaty şu ýerde tapyp bilersiňiz.  

Işewürlik üçin mümkinçilikler 
Işewürlik mümkinçilikler ýa-da satyn alynmalar babatda müşderi kompaniýa ýüz 
tutmagyňyzy haýyş edýäris.  

Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky bilen iş mümkinçilikleri boýunça (satyn 
alynmalar bilen bagly bolmadyk) habarlaşmak üçin:  

Tel: +44 20 7338 7168 
Elektron poçta: projectenquiries@ebrd.com 

Döwlet pudagyndaky taslamalar üçin EBRD Procurement: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 
Elektron poçta: procurement@ebrd.com 

Umumy soraglar  
Aýratyn soraglar boyunça ÝTÖB-nyň maglumat haýyşnamasy üsti bilen ýüz tutup 
bilersiňiz. 

Daşky gurşaw we Sosial Syýasaty (ESP) 
Daşky gurşaw we Sosial Syýasatynda (DSS) we degişli Netijelilik Talaplarynda (NT), 
“ekologiki howpsuz we durnukly ösüşe” ýardam bermek boýunça ÝTÖB-nyň özüne 
degişli bolan jogapkärçiligi ýerine ýetirmekligiň ugurlary görkezilen. DSS we NT milli 
kanunçylykda talap edilýän jemgyýetçilige habar we maslahat berilmegi müşderileriň 
tarapyndan berjaý edilmegi, şeýle hem esasan müşderiniň taslamany daşky gurşaw we 
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sosial taýdan ýerine ýetirilişi bilen bagly gyzyklanýan taraplaryň aladalaryny we 
şikaýatlaryny kabul edip çözmek maksady bilen arz-şikaýatlara serediş mehanizmini 
döretmek üçin ýörite düzgünleri öz içine alýar. Taslamanyň ekologiki we jemgyýetçilik 
howpunyň we täsiriniň häsiýetine we göwrümine baglylykda, ÝTÖB gerek bolan 
halatynda öz müşderilerinden, goşmaça, taslamalaryň netijesinde ýüze çykýan howpy 
we täsiri barada maglumatlary aýan etmeklerini, ýa-da gyzyklanýan taraplar bilen 
manyly maslahatlary geçirmeklerini we olaryň soraglaryna öwrenip jogap bermeklerini 
talap edýär. 

 ÝTÖB-nyň bu meselä degişli tejribesi barada has takyk maglumat ESS-da kesgitlenen. 

Dogryçyllyk we laýyklyk 
ÝTÖB-nyň Gözegçilik Bölümi, ýokary halkara tejribesine laýyklykda Bankyň ähli alyp 
barýan işleri, dogryçyllygyň ýokary standartlaryna laýyk gelýändigini üpjün edip dogry 
dolandyryşa  ýardam edýär. Bankyň dogruçyllygyna howp döredip ýa-da at-abraýyna 
zeper ýetirip biljek taslamalaryň öňüni almak maksady bilen, Bankyň ähli müşderileri 
degişli barlagdan geçirilýär. Ýüze çykan meseleler taslamanyň bahalandyrma 
döwründe aýan edilip çözülse, onda Bank alyp barýan işlerini dogruçyllyk bilen alyp 
barylýandygyny üpjün etmegiň iň netijeli usuly diýip hasap edýär. Bankyň Gözegçilik 
Bölümi bankyň dogruçyllygyny goramak işlerini alyp barmakda esasy orny eýeleýär, 
şonuň bilen hem, taslamalary maliýeleşdirilenden soň dörap biljek töwekgelçiliklere 
gözegçilik etmekde ýardam berýär. 

Mundan başga-da, Bankyň Gözegçilik Bölümi ÝTÖB tarapyndan maliýeleşdirilýän 
taslamalarda galplyk, korrupsiýa we bikanunçylyk barada tassyklamalary derňemeklige 
jogapkärçilik çekýär. Kim bolsada, Bankyň işgäri ýa-da başga, galplyk ýa-da parahorluk 
barada güman ýüze çykan halatynda Bankyň Gözegçilik Bölümine degişli 
compliance@ebrd.com elektron poçtasyna hat üsti bilen hasabat ugratmaklygy 
hökmanydyr. Hasabatda ähli mälim edilen meseleler, Bankyň Gözegçilik Bölümi 
tarapyndan barlag üçin serediler. Ähli hasabatlar, şol sanda hem anonimler, hökmany 
ýagdaýda serediler. Hasabatlar Bankyň ýada Bankyň iş alyp barýan döwletleriniň 
islendik dilinde tabşyrylyp bilner. Tabşyrylan maglumatyň halal-wyždanly bolmagy 
hökmanydyr. 

Maglumata Elýeterlilik Syýasaty (AIP) 
Bankyň strategiýasy, syýasaty we alyp barýan işleri bilen tanyşdyryp olar barada 
düşünjeleri ýokarlandyrylmak maksady bilen 2020-nji ýylyň 01-nji ýanwaryndan güýje 
gireninden başlap Maglumata Elýeterlilik Syýasaty (AIP) ÝTÖB-nyň maglumaty nähili 
aýan edýändigini we gyzyklanýan taraplar bilen maslahatlary nähili geçirýändigini 
kesgitleýär. ÝTÖB-nyň web saýtynda, haýsy maglumatlaryň elýeterdigini bilmek üçin, 
Maglumata Elýeterlilik Syýasaty sahypamyza girip bilersiňiz. 

Maglumat boýunça aýratyn talaplaryňyzy ÝTÖB-nyň maglumat haýyşnamasy üsti 
bilen talap edip bilersiňiz. 
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Taslamanyň Garaşsyz Hasabat bermek Mehanizmi 
(IPAM) 
Eger, daşky gurşaw, sosial ýa-da jemgyýetçilik maglumaty aýan etmek boýunça 
meseleleri Müşderi ýa-da Bank bilen (mysal üçin, Müşderiniň Taslama derejesinde arz-
şikaýatlara seretmek mehanizminiň ýa-da Bankyn ýolbaşçylary bilen gönümel 
işleşmek üsti bilen) çözmek boýunça tagallalar üstünlikli bolmasa, onda aýratyn şahslar 
we guramalar ÝTÖB-nyň Taslamanyň Garaşsyz Hasabat bermek Mehanizmi (TGHM) 
üsti bilen öz meselelerini çözmäge synanyşyp bilerler. 

Hasabat bermek mehanizmi, Taslamanyň zyýan beren (ya-da zyýan berip biljek) 
hökmünde görülýän meselelerini garaşsyz ýagdaýda öwrenýär. Mehanizmiň maksady: 
daşky gurşaw, sosial we jemgyýetçilik maglumaty aýan etmek boýunça meseleleri 
çözmek üçin Taslama gyzyklanma bildirýän taraplaryň arasynda gepleşik geçirilmegine 
ýardam bermek; Bank öz Daşky gurşaw we Sosial Syýasatyny ýa-da Maglumata 
Elýeterlilik Syýasatynyň Taslama degişli düzgünnamalary berjaý edýändigini 
tassyklamak; şeýle hem, uýgulanmagy mümkin halatlarda, syýasata laýyk ýerine 
ýetirilmeýän ýagdaýlary ýok etmek, we şunuň bilen birlikde geljekde Bank tarapyndan 
laýyklyk ýörlegesini berjaý etmeginden ybarat bolup durýar. 

Taslamanyň Garaşsyz Hasabat bermek Mehanizmi barada has giňişleýin maglumat 
üçin web-sahypasyna girmgiňizi; Haýyşnamany syn üçin nähili tabşyrylmalydygyny 
öwrenmek üçin; ýa-da TGHM barada has giňişleýin maglumat we haýyşnamany nähili 
tabşyrmalydygyny öwrenmek üçin ipam@ebrd.com e-poçta salgysy arkaly TGHM 
bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. 
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