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A projekt bemutatása 

A Kockázati Tőkebefektetési Program III (VCIP III) révén – amely a bank két korábbi 
keretprogramja, a VCIP I és a VCIP II folytatása – az EBRD, tapasztalt kockázati tőke 
társ-befektetőkkel együtt, a korai és növekedési szakaszban járó, technológiai 
vállalkozásokat szeretné segíteni, részvény és részvényhez kötött befektetési formák 
révén (akár 25 millió euróig terjedő mértékben).  A befektetések elsődleges 
célcsoportját az innovatív és gyorsan növekvő kis- és közepes méretű vállalkozások 
alkotják, amelyek általában nem jutnak elegendő forráshoz az amúgy is kisméretű 
kockázati tőke piacon, így a program segítségével áthidalható a kockázati tőke 
szektorban jelentkező „szakadék” a kis és nagyvállalkozások között.  

Projektcélok 

A VCIP III átfogó célja az innovatív technológiák fejlesztése és kereskedelmi 
hasznosítása, valamint vezető kockázati tőkealapok bevonása a bank működési 
országaiba, ahol a kockázati tőke aránya még mindig nagyon alacsony, és a kockázati 
tőke ökoszisztéma még nem fejlődött ki. 

Egyéb kulcsfontosságú célkitűzések: (i) A VCIP lehetővé teszi a bank számára a 
tudásalapú gazdaság támogatását, technológiai ökoszisztémák fejlesztését és az 
innováció támogatását a régióban; (ii) a VCIP révén a bank fontos szerepet játszik a 
régióban megfigyelhető, kockázati tőke finanszírozási szakadék áthidalásában; (iii) a 



VCIP lehetővé teszi a bank számára, hogy a magasabb kockázatú / magasabb hozamú 
lehetőségek terén portfolió megközelítést alkalmazzon. 

A projekt hatása 

ETI pontszám: 80 

A VCIP III által biztosított források várhatóan hozzájárulnak a versenyképesség és 
rugalmasság javításához a régióban, mivel a frissen létrehozott, kimagaslóan innovatív 
technológiai társaságokat támogatják, és jobb hozzáférést biztosítanak az EBRD 
régióban csak szűkösen rendelkezésre álló kockázati tőkebefektetési forrásokhoz.  

A technológiai alapú megoldásokat kínáló, digitálisan élen járó vállalatokba történő 
befektetéssel, a VCIP III közvetlenül hozzájárul az EBRD digitális átmenet 
felgyorsítására vonatkozó, stratégiai prioritásának eléréséhez. A kockázati tőke 
befektetések további bővülése az EBRD régióban, ahol a kockázati tőke piac még 
mindig kezdeti stádiumban van, várhatóan szintén hozzájárul a sikeres vállalkozói 
tevékenység és a kockázati tőke mint finanszírozási lehetőség fontosságának 
demonstrálásához. 

Információ az ügyfélről 

Eseti alapon 

EBRD finanszírozás 

250 000 000,00 euró 

A projekt teljes költsége 

250 000 000,00 euró 

Addicionalitás 

A keretrendszer várhatóan két kiegészítő szerepet játszik: (i) lokális társbefektetői 
támogatást nyújt a globális kockázatitőke-befektetésekhez; és (ii) bővíti a helyi 
kockázatitőke-szindikálási piacot. 

Környezeti és társadalmi hatás 

A program önmagában nem kap besorolást a bank 2019. évi környezeti és társadalmi 
szabályzata szerint, azonban az egyes alprojektek eseti alapon besorolást kapnak, 
egyedi környezeti és társadalmi hatásvizsgálat (ESDD) valamint a projektre és az 
ügyfélre vonatkozó GET vizsgálat alapján. Az alprojekt kategória-besorolása alapján, a 
megfelelő ESDD igazolja, hogy az adott alprojekt a bank teljesítménykritériumainak 
(PR) mindenben megfelel. 
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A projekt hatása 

További információk itt találhatók arról, hogy az EBRD hogyan méri a projektek 
hatását. 

Üzleti lehetőségek 

A beszerzéssel kapcsolatos üzleti lehetőségek ügyében kérjük, érdeklődjön az ügyfél 
társaságnál. 

Az EBRD-vel kapcsolatos (nem beszerzéssel kapcsolatos) üzleti lehetőségekről itt 
érdeklődhet: 

Tel: +44 20 7338 7168 
E-mail projectenquiries@ebrd.com 

Az állami szektor projektjeivel kapcsolatban kérjük, forduljon az EBRD beszerzési 
részlegéhez: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 
E-mail procurement@ebrd.com 

Általános információk 

Konkrét kérdéseket az EBRD információkérési űrlapon lehet feltenni. 

Környezeti és szociális politika (ESP) 

Az ESP és az ehhez kapcsolódó teljesítménykritériumok (PR) határozzák meg, hogy az 
EBRD „a környezeti szempontból egészséges és fenntartható fejlődés” támogatása 
iránti elkötelezettségét milyen konkrét módokon tudja tettek formájában kifejezésre 
juttatni.  Az ESP és a teljesítménykritériumok konkrét rendelkezéseket fogalmaznak 
meg az ügyfelek számára, melyek értelmében kötelesek a publikus információkra és 
konzultációkra vonatkozó nemzeti törvények hatályos előírásait betartani, és olyan 
panaszkezelési mechanizmust kialakítani, amely lehetővé teszi az érintettek 
problémáinak és panaszainak fogadását és hatékony kezelését, különösen az ügyfél és 
a projekt környezetvédelmi és társadalmi teljesítményével kapcsolatos ügyekben. A 
projekt környezetvédelmi és társadalmi kockázatának és hatásának jellegével és 
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mértékével arányosan az EBRD előírja továbbá az ügyfelek számára, hogy információt 
tegyenek közzé a projekt kockázataival és hatásával kapcsolatban illetve folytassanak 
tartalmas konzultációt az érintettekkel, a tőlük érkező visszajelzéseket vegyék 
figyelembe, és azokra reagáljanak. 

Az EBRD e téren folytatott gyakorlatáról további információk az ESP-ben találhatók. 

Integritás és megfelelőség 

Az EBRD megfelelőségi igazgatósági irodájának (Office of the Chief Compliance 
Officer, OCCO) feladata a jó vállalatirányítási gyakorlat elősegítése, és annak 
biztosítása, hogy a bank minden tevékenysége során a nemzetközi legjobb 
gyakorlatnak megfelelően, a legmagasabb fokú integritási standardok szerint járjon el. 
Integritási átvilágításnak a bank minden ügyfelét alávetjük, biztosítva ezáltal, hogy a 
projektek a bank számára ne hordozzanak elfogadhatatlan integritási vagy reputációs 
kockázatot. A bank véleménye szerint a banki tranzakciók integritásának biztosításához 
a leghatékonyabb módszer az, ha az esetleges problémákat már a projektértékelési és 
jóváhagyási fázisban azonosítjuk és kiszűrjük. Az OCCO kulcsszerepet játszik ezen 
preventív erőfeszítések eredményességének biztosításában, valamint segít a projektek 
integritási kockázatának figyelésében a befektetési fázist követően is. 

Az OCCO felelős minden EBRD finanszírozású projekttel kapcsolatosan bejelentett 
csalás, korrupció vagy szabálytalanság gyanújának kivizsgálásáért. Csalás vagy 
korrupció gyanúja esetén bárki – akár a bankon belül, akár a bankon kívül – írásos 
bejelentést tehet a megfelelőségi igazgató felé, a compliance@ebrd.com címre küldött 
e-mailben. A bejelentett ügyeket az OCCO kivizsgálja. Az összes bejelentés 
kivizsgálásra kerül, ez alól a névtelen bejelentések sem képeznek kivételt. A 
bejelentéseket minden olyan ország hivatalos nyelvén meg lehet tenni, ahol a bank 
tevékenykedik. A bejelentésben foglalt információkkal szembeni elvárás a 
jóhiszeműség. 

Információ hozzáférési politika (AIP) 

A 2020. január 1-jén életbe lépett AIP meghatározza az EBRD általi információközlés, 
illetve az EBRD és az érintettek közötti kapcsolattartás módját az EBRD stratégiájának, 
politikájának és működésének jobb megismerése és megértése érdekében. Kérjük, 
látogasson el az Információ hozzáférési politika honlapjára, ahol megtudhatja, milyen 
információk hozzáférhetőek az EBRD weboldaláról. 

Információval kapcsolatos konkrét igényeket az EBRD információkérési űrlapon lehet 
benyújtani.  

Független Projekt Panasztételi Mechanizmus (IPAM) 

Amennyiben a környezeti, társadalmi ártalmakkal illetve nyilvánosságra hozatallal 
kapcsolatos aggodalmak vagy problémák megoldására irányuló erőfeszítések az 
ügyféllel vagy a bankkal sikertelennek bizonyulnak (például az ügyfél projektszintű 
panasztételi mechanizmusán keresztül vagy a bank vezetésével történő közvetlen 
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kapcsolatfelvétel útján), az egyének és szervezetek az EBRD független panasztételi 
mechanizmusán (IPAM) keresztül tudnak érdekeiknek érvényt szerezni. 

A panasztételei mechanizmus során önállóan megvizsgálják a projekttel kapcsolatos 
azon dolgokat, amelyek vélt vagy valós (vagy valószínűsíthető) kárt okoztak. A 
mechanizmus célja: a projekt érintettjei közötti párbeszéd elősegítése a környezeti, 
társadalmi vagy nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos problémák megoldása 
érdekében; annak ellenőrzése, hogy a bank betartotta-e a Környezeti és társadalmi 
politikában foglaltakat illetve az Információ hozzáférési politika projekt-specifikus 
előírásait; valamint a politikákban és szabályokban foglalt előírások be nem tartásának 
kezelése, és annak biztosítása, hogy a bank a jövőben lehetőség szerint minden 
előírásnak megfelelően működjön. 

Kérjük, látogasson el az Független Projekt Panasztételi Mechanizmus weboldalára, ahol 
bővebb információkat talál az IPAM-ról és lényegéről, valamint arról, hogy hogyan tud 
panaszt benyújtani felülvizsgálatra; vagy küldjön e-mailt az ipam@ebrd.com címre, az 
IPAM-mal kapcsolatos útmutatásért és további információkért, segítségért a panaszok 
benyújtásához. 
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