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Опис на проектот  
 
ЕБОР, преку својата Инвестициска програма за вложен капитал III (ИПВК III), која 
е продолжение на постоечката програма за инвестициска програма за вложен 
капитал на Банката, преку двете претходни програми, ИПВК I и ИПВК II, ќе се 
насочи да инвестира во рана фаза на раст и фаза на раст на компаниите од 

технолошкиот сектор преку акционерски капитал и инструменти поврзани со 
акционерски капитал (инвестиции во големина до ЕУР 25 милиони) во земјите 
каде Банката има свои канцеларии, паралелно со искусни ко-инвеститори на 
вложен капитал. Инвестициите таргетираат мали и средни иновативни компании 

и компании со висок раст, кои се помалку опслужени од страна на ограничената 
заедницата на вложен капитал, со цел да и помогнат да го пополнат ,,јазот” на 
вложен капитал на пазарот.  
 



Цели на проектот  
 
Целта на ИПВК III е да развие и комерцијализира иновативни технологии во 
привлекување на врвни инвестициска фондови за вложување на капитал во 
земјите каде Банката има свои канцеларии, онаму каде што достапноста на 
ваков капитал е сеуште на ниско ниво, а еко системите на истиот се ветувачки. 

Други клучни цели ќе бидат:  

i) ИПВК Програмите и овозможуваат на Банката да го зајакнат 
знаењето на економиите во регионот каде ЕБОР има активности, да 
развие технологии на еко-системи и да поддржи иновација;  

ii) Банката преку ИПВК Програмите, игра значајна улога во 
премостување на јазот во финансирање на вложен капитал, кој 
постои во Регионот;  

iii) ИПВК II и дозволува на Банката да одржи портфолио пристап до 

повисок ризик/поврат на повисоки инвестициски можности.  

Влијание на транзицијата  
 

ЕТИ: 80 
 
ИПВК III Програмата се очекува да придонесе кон конкурентни и издржливи 

транзициски квалитети, бидејќи ќе го поддржи развојот на неодамна 
воспоставените компании кои се високо иновативни и базирани на технологија, 
и ќе промовира подобар пристап до инвестициски капитал, кој сеуште е во расте, 
во регионот каде ЕБОР има активности.  

 
Преку инвестирање во дигитални компании кои нудат решенија базирани на 
технологија, ИПВК III директно ќе придонесе кон Стратешката програма на 
капитал на ЕБОР со приоритет во забрзување на дигиталната транзиција. 

Натамошното проширување на ИПВК  активностите во регионот каде ЕБОР има 
активности, каде пазарите на инвестициски капитал растат, се очекува да 
придонесе кон тековните ефекти на покажување на успешен претприемачки е 
инвестициски капитал, како  позитивен тренд. 
 

Информации за клиентот  
 
Од случај до случај.  
 

Резиме за финансирањето на ЕБОР  
 
ЕУР 250,000,000.00  
 

 
 



Вкупна вредност на проектот  
 
ЕУР 250,000,000.00  

 

Додадена вредност 

Програмата се очекува да има две дополнителни улоги: (i) да обезбеди локална 

ко-инвеститорска поддршка на глобалните инвестиции на ризичниот капитал, и 

(ii) зголемување на локалниот пазар за синдицикација на ризичен капитал. 

 

Еколошко и социјално резиме  
 
Оваа програма не е категоризирана под Еколошката и социјалната политика на 
Банката за 2019 година. Независно од тоа, секој под-проект ќе биде 
категоризиран од случај до случај и ќе биде предмет на претходни индивидуални 
еколошки и социјални проверки (ЕСП), и транзиција на зелена енергија, но ќе 

биде и прегледан зависно од проектот и клиентот. Врз основа на под-проектната 
категорија, соодветна ЕСП ќе верификува дека секој под-проект е структуиран 
за да ги задоволи барањата на проектот согласно правилата на Банката.  
 

Контакт информации за компанијата 
  
Бакхром Ибрагимов  

Тел. +44 207 338 6000  

 

Резиме на имплементација 

 

Последно ажурирање на Резимето на проектот 

14 јануари 2022 година 

 

Разбирање на транзицијата  

Натамошни информации во врска со пристапот на ЕБОР кон влијанието врз 
транзицијата, може да се провeрaт тука. 

Деловни можности 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html


За бизнис можности или набавки, контактирајте ја компанијата клиент. 

За бизнис можности со ЕБОР (кои не се поврзани со набавка) контактирајте нé 

на:  

Tелефон: +44 20 7338 7168 

Електронска адреса: projectenquiries@ebrd.com 

 

За проектите на Банката со државниот сектор,  посетете ја веб страната 

Набавки на ЕБОР:  

 

Телефон: +44 20 7338 6794 

Електронска адреса: procurement@ebrd.com 

 

Општи прашања 

За сите прашања околу проектите, можете да не контактирате преку онлајн 

Образецот за прашања за ЕБОР. 

 

Еколошки и социјални политики (ЕСП) 

ЕСП и релевантните Барања за работење (БР) ги воспоставуваат практиките 

преку кои ЕБОР ги имплементира обврските за промовирање на „еколошки 

стабилен и одржлив развој”. ЕСП и БР вклучуваат специфични одредби за 

клиентите, кои треба да ги следат, заедно со применливите барања од 

локалните закони за јавно информирање и консултациите, како и 

воспоставување на механизми за жалба кои треба да ги добијат и да изнајдат 

решение за забелешките и поплаките на клиентите и засегнатите страни, 

особено за еколошкото и социјалното работење на клиентот и самиот проект. 

Пропорционално со природата и рамката на проектниот еколошки и социјален 

ризик и влијание, ЕБОР дополнително бара неговите клиенти да објават 

информации, согласно релевантните пракси, кои се поврзани со ризиците и 

влијанијата кои се појавуваат во проектите, да превземат разумни консултации 

со учесниците во проектот, и да ги разгледаат и да одговорат на поставените 

прашањата. 

Повеќе информации за праксите на ЕБОР поврзани со оваа проблематика може 

да пронајдете тука. 

Интегритет и усогласеност 

Канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност (КГСУ) на ЕБОР, 

промовира добро владеење и обезбедува услови за имплементирање на 
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највисоките стандарди на интегритет за сите активности на Банката, согласно 

најдобрите меѓународни пракси. Проверката на интегритетот се врши на сите 

клиенти на Банката, со цел да се обезбедат услови проектите да не 

претставуваат неприфатлив ризик за интегритетот или репутацијата на Банката. 

Банката верува дека идентификувањето и разрешувањето на проблемите во 

фазите на одобрување на проектот, се најефикасни средства за обезбедување 

на интегритетот на трансакциите на Банката. КГСУ игра клучна улога во овие 

заштитни напори, но помага и во мониторинг на ризиците поврзани со 

интегритетот на проектите во пост-инвестициската фаза. 

 

КФСУ е одговорна и за испитување на обвинувањата за измама, корупција и 

лошо владение во проектите кои се финансирани од ЕБОР. Било кој во или вон 

Банката, кој се сомнева дека има измама или корупција, треба да достави 

писмена забелешка до канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност , 

на електронска адреса на compliance@ebrd.com. Сите работи кои ќе бидат 

пријавени, ќе бидат обработени од страна на КФСУ и ќе следи соодветна 

активност. Сите пријави, вклучувајќи ги и анонимните, ќе бидат разгледани. 

Приговорите може да бидат поднесени на било кој јазик кој се користи во Банката 

или јазик во земјите каде Банката има свои канцеларии. Доставените 

информации мора да бидат за општа добра намера.  

 

Пристап до Политика на информации (ППИ) 

ППИ пропишува како ЕБОР ги објавува информациите и се консултира со 

учесниците во проектот, со цел да промовира подобро спознавање и разбирање 

на стратегиите, политиките и проектите, следствено нивното стапување на сила 

од 1 јануари 2020 година. Ве молиме проверете на овој линк - Пристап до 

политики за информирање, за да дознаете кои информации се достапни на веб 

страната на ЕБОР. 

Посебни барања за информации може да се достават преку Формуларот за 

прашања за ЕБОР. 

 

Независен механизам на приговори за проектот 

(НМПП) 

Доколку справувањето со забелешките на клиентите или Банката, околу 

еколошките, социјалните и јавните објави на информации не се успешни (на 

пример, преку механизмите на жалба на ниво на клиент - проект или преку 

директна интеракција со менаџментот на Банката), поединците и организациите 

може да бараат нивните забелешки да се разгледаат преку релевантниот 

независен механизам на приговор за проекти на ЕБОР, креирани за оваа 

намена. 
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НМПП независно ги разгледува аспектите на Проектот кои се верува дека 

предизвикале (или има веројатност дека ќе предизвикаат) штета. Целта на 

механизмот е да поддржи дијалог помеѓу учесниците во Проектот во 

разрешување на аспектите од еколошки, социјални и јавни објави на 

информации; да определи дали Банката ги испочитувала еколошките и 

социјалните политики или одредбите кои се поврзани со проектот, во однос на 

Пристапот до политиките на информирање, и онаму каде што е релевантно, да 

се справи со било кои постоечки неусогласености со овие политики, 

истовремено спречувајќи идни неусогласувања со Банката. 

Посетете ја веб страната Независен механизам за проектната 

отчетност (НМПО) за да дознаете повеќе за активностите и мандатот на истиот. 

Можете да поднесете барање за ревидирање или директно да го контактирате 

НМПО на електронската адреса ipam@ebrd.com  за да добиете упатства и 

повеќе информации за НМПО и за начинот на поднесување барање. 
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