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Апісанне праекта 

ЕБРР праз сваю Праграму венчурнага фінансавання III (VCIP III), якая з'яўляецца 
працягам праграмы венчурнага фінансавання Банка ў рамках дзвюх папярэдніх 
Рамачных праграм, VCIP I і VCIP II, імкнецца інвеставаць у тэхналагічныя 
кампаніі, якія знаходзяцца на ранняй стадыі развіцця і на стадыі росту, праз 
фондавыя інструменты і інструменты з прывязкай да фондавых актываў (аб'ём 
інвестыцый дасягне 25 мільёнаў еўра) у краінах дзейнасці Банка разам з 
вопытнымі венчурнымі суінвестарамі. Інвестыцыі накіраваны на інавацыйныя 
МСП і МСП з высокімі тэмпамі росту, патрэбы якіх недастаткова задавальняе 
абмежаваная ў магчымасцях венчурная супольнасць, з мэтай запоўніць рыначны 
прабел у забеспячэнні венчурным капіталам. 

Задачы праекта 

Галоўнай мэтай VCIP III з'яўляецца развіццё і камерцыялізацыя інавацыйных 
тэхналогій, а таксама прыцягненне вядучых венчурных фондаў у краіны 
дзейнасці Банка, дзе даступнасць венчурнага капіталу па-ранейшаму вельмі 
нізкая, а венчурныя экасістэмы знаходзяцца ў зародкавым стане. 

Дадатковыя ключавыя задачы: (i) Рамачныя праграмы VCIP дазваляюць Банку 
развіваць эканоміку ведаў у рэгіёне ЕБРР, удасканальваць тэхналагічныя 
экасістэмы і падтрымліваць інавацыі; (ii) Банк праз Рамачныя праграмы VCIP 



выконвае важную ролю ў ліквідацыі разрыву ў венчурным фінансаванні, які існуе 
ў рэгіёне ЕБРР; (iii) Рамачныя праграмы VCIP дазваляюць Банку падтрымліваць 
спецыялізаваны структурна-комплексны падыход да патэнцыяльнага 
інвеставання з больш высокай рызыкай / больш высокай даходнасцю. 

Уплыў на працэс пераходу 

Ацэнка ETI: 80. 

Чакаецца, што VCIP III будзе спрыяць канкурэнтаздольнасці і ўстойлівасці 
пераходу ў сувязі з тым, што яна будзе падтрымліваць развіццё нядаўна 
створаных інавацыйных тэхналагічных кампаній, а таксама спрыяць больш 
шырокаму доступу да венчурнага фінансавання, які ў рэгіёне ЕБРР пакуль што 
носіць вельмі абмежаваны характар. 

Інвестуючы ў кампаніі, якія арыентаваны на лічбавыя тэхналогіі і прапануюць 
рынку тэхналагічныя рашэнні, VCIP III будзе непасрэдна садзейнічаць рэалізацыі 
адной з прыярытэтных задач ЕБРР у вобласці стратэгічных капіталаўкладанняў, 
якая прадугледжвае паскарэнне лічбавай трансфармацыі. Чакаецца, што 
далейшае пашырэнне дзейнасці VCIP у рэгіёне ЕБРР, дзе рынкі венчурнага 
фінансавання ўсё яшчэ знаходзяцца ў зародкавым стане, таксама будзе 
садзейнічаць пастаяннаму дэманстрацыйнаму эфекту паспяховага 
прадпрымальніцтва і венчурнага фінансавання як класа актываў. 

Інфармацыя пра кліента 

Залежыць ад сітуацыі. 

Фінансавая даведка ЕБРР 

250 000 000,00 еўра. 

Агульны кошт праекта 

250 000 000,00 еўра. 

Дапаўняльнасць 

Чакаецца, што праграма будзе выконваць дзве дадатковыя ролі: (i) стымуляваць 
уклад у глабальныя венчурныя інвестыцыі з боку мясцовых суінвестараў; і 
(ii) пашыраць мясцовы рынак сіндыкацыі венчурнага капіталу. 

Экалагічная і сацыяльная даведка 

Сама Рамачная праграма не аднесена ні да якой катэгорыі ў адпаведнасці з 
Экалагічнай і сацыяльнай палітыкай Банка (2019 г.), аднак кожны падпраект 
будзе класіфікаваны ў кожным канкрэтным выпадку і пройдзе індывідуальную 
экалагічную і сацыяльную праверку (ESDD) і экспертызу GET адносна 
канкрэтнага праекта і кліента. У залежнасці ад катэгорыі падпраекта 



адпаведная ESDD дасць магчымасць даведацца, ці структураваны такі 
падпраект у адпаведнасці з Патрабаваннямі Банка да рэалізацыі праектаў. 

Кантактная інфармацыя для кампаніі 

Бахром Ібрагімаў 
02073386000 

Даведка па рэалізацыі 

Дата апошняга абнаўлення рэзюмэ праекта 

14 студзеня 2022 года. 

Разуменне пераходу  

Дадатковая інфармацыя адносна стаўлення ЕБРР да вымярэння вынікаў 
пераходу даступна тут. 

Магчымасці для бізнесу 

Каб даведацца пра магчымасці для бізнесу або закупкі, звяжыцеся з кампаніяй-
кліентам. 

Каб даведацца пра магчымасці наладзіць камерцыйную дзейнасць з ЕБРР (не 
звязаную з закупкамі), 
пазваніце па тэлефоне +44 20 7338 7168 
або напішыце на адрас электроннай пошты projectenquiries@ebrd.com.  
Наконт праектаў дзяржаўнага сектара звярніцеся ў Аддзел закупак ЕБРР: 
Тэл.: +44 20 7338 6794 
Адрас электроннай пошты: procurement@ebrd.com 

Агульныя запыты 

Канкрэтныя запыты можна зрабіць з дапамогай Формы запытаў ЕБРР.  

Экалагічная і сацыяльная палітыка (ESP) 

ESP і адпаведныя Патрабаванні да рэалізацыі праектаў (PR) вызначаюць шляхі, 

якімі ЕБРР выконвае свае абавязацельствы па прасоўванні «экалагічна 

бяспечнага і ўстойлівага развіцця». ESP і PR прадугледжваюць канкрэтныя 

палажэнні аб абавязковым выкананні кліентамі патрабаванняў нацыянальнага 

заканадаўства аб інфармаванні грамадскасці і правядзенні кансультацый з ёй, а 

таксама аб стварэнні механізма падачы і разгляду скаргаў, які дазволіць 

атрымліваць скаргі ад зацікаўленых бакоў і будзе садзейнічаць вырашэнню 

апісаных у іх праблем, у прыватнасці, якія тычацца экалагічнага і сацыяльнага 
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значэння праекта і дзейнасці кліента. У залежнасці ад характару і маштабу 

экалагічных і сацыяльных рызык і наступстваў праекта ЕБРР таксама патрабуе 

ад сваіх кліентаў пры неабходнасці раскрываць інфармацыю пра такія рызыкі і 

наступствы іх праектаў альбо праводзіць змястоўныя кансультацыі з 

зацікаўленымі бакамі, разглядаць іх звароты і адказваць на іх.  

Больш падрабязна пра тое, як арганізавана работа ЕБРР у гэтым напрамку, 

можна даведацца ў ESP. 

Прафесійная этыка і кантроль за адпаведнасцю 

нарматыўна-прававым патрабаванням 

Упраўленне начальніка кантролю за адпаведнасцю нарматыўна-прававым 

патрабаванням (OCCO) ЕБРР прасоўвае прынцыпы належнага кіравання і 

забяспечвае прымяненне самых высокіх стандартаў прафесійнай этыкі ва ўсіх 

відах дзейнасці Банка ў адпаведнасці з найлепшымі міжнароднымі практыкамі. 

Комплексная экспертыза добранадзейнасці праводзіцца ў дачыненні да ўсіх 

кліентаў Банка, каб гарантаваць, што праекты не нясуць недапушчальна вялікай 

рызыкі для рэпутацыі Банка. Банк лічыць, што выяўленне і вырашэнне праблем 

яшчэ на стадыі зацвярджэння праекта з'яўляецца найбольш эфектыўным 

сродкам забеспячэння законнасці банкаўскіх аперацый. OCCO іграе ключавую 

ролю ў гэтых прафілактычных мерапрыемствах, а таксама дапамагае адсочваць 

рэпутацыйную рызыку, якую нясуць у сабе праекты, пасля размяшчэння 

капіталу.  

OCCO таксама нясе адказнасць за расследаванне абвінавачванняў у махлярстве, 

карупцыі і неправамерных дзеяннях падчас рэалізацыі праектаў, якія фінансуе 

ЕБРР. Любая асоба, як супрацоўнік Банка, так і трэці бок, якая мае падазрэнні ў 

махлярстве ці карупцыі, павінна даслаць начальніку кантролю за адпаведнасцю 

нарматыўна-прававым патрабаванням пісьмовую справаздачу на адрас 

электроннай пошты compliance@ebrd.com. OCCO разгледзіць усе атрыманыя 

паведамленні, у тым ліку ананімныя, і прыме адпаведныя захады. Справаздачы 

могуць быць складзены на любой мове Банка альбо краін, дзе дзейнічае Банк. 

Прадстаўленая інфармацыя павінна быць абгрунтаванай. 

Палітыка доступу да інфармацыі (AIP) 

У AIP, якая ўступіць у сілу 1 студзеня 2020 года, выкладзена, якім чынам ЕБРР 

раскрывае інфармацыю сваім зацікаўленым бакам і праводзіць з імі 

кансультацыі з мэтай павышэння дасведчанасці аб сваіх стратэгіях, палітыках і 

аперацыях і пашырэння іх правільнага разумення. Наведайце раздзел «Палітыка 

доступу да інфармацыі», каб азнаёміцца з інфармацыяй па гэтым пытанні, якая 

даступна на сайце ЕБРР на сённяшні дзень. 
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Банку можна адправіць запыт аб атрыманні інфармацыі праз Форму запыту ЕБРР.  

Незалежны орган падсправаздачнасці па праектах 

(IPAM) 

Калі намаганні Кліента або Банка па рашэнні экалагічных, сацыяльных праблем 

або праблем, звязаных з публічным раскрыццём інфармацыі, не мелі плёну 

(напрыклад, праз механізм разгляду скаргаў Кліента на ўзроўні праекта або праз 

прамое ўзаемадзеянне з кіраўніцтвам Банка), некаторыя асобы і арганізацыі 

могуць паспрабаваць вырашыць свае праблемы з дапамогай Незалежнага 

органа падсправаздачнасці па праектах (IPAM) ЕБРР. 

IPAM незалежна разглядае праблемы Праекта, якія, як мяркуецца, нанеслі (або 

могуць нанесці) шкоду. Мэтамі Органа з’яўляюцца: падтрымка дыялогу паміж 

зацікаўленымі бакамі для вырашэння экалагічных, сацыяльных праблем і 

праблем, звязаных з публічным раскрыццём інфармацыі; вызначэнне выканання 

Банкам Экалагічнай і сацыяльнай палітыкі ці палажэнняў Палітыкі доступу да 

інфармацыі, якія тычацца канкрэтных праектаў; дзе гэта дастасавальна, 

ліквідацыя любога існуючага невыканання гэтых палітык з адначасовым 

прадухіленнем невыканання палітык Банкам у будучыні. 

Наведайце вэб-старонку Незалежнага органа падсправаздачнасці па праектах, 

каб даведацца больш пра IPAM і яго мандат; як  падаць запыт на разгляд; ці 

звяжыцеся з IPAM  па электроннай пошце ipam@ebrd.com для атрымання 

ўказанняў ці дадатковай інфармацыі пра IPAM і пра тое, як падаць запыт. 
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