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Projekta apraksts 

ERAB, izmantojot tās riska kapitāla ieguldījumu programmu III (VCIP III), kas ir 
turpinājums esošajai Bankas riska kapitāla ieguldījumu programmai, izmantojot divus 
iepriekšējos ietvarus, VCIP I un VCIP II, veiks ieguldījumus agrīnos un izaugsmes posma 
tehnoloģiju uzņēmumos, izmantojot kapitālu un kapitālam piesaistītus instrumentus 
(ieguldījumu apjoms līdz 25 miljoniem eiro) Bankas darbības valstīs līdz ar 
pieredzējušiem riska kapitāla līdzinvestoriem. Finansējums paredzēts inovatīviem 
maziem un vidējiem uzņēmumiem ar augstu izaugsmes potenciālu, lai palīdzētu 
šādiem uzņēmumiem, kuros tradicionālie riska kapitāla finansētāji atturas ieguldīt, 
tādējādi nodrošinot tiem pieeju tirgū trūkstošajam riska kapitālam. 

Projekta mērķi 

VCIP III virsmērķis ir inovatīvu tehnoloģiju attīstība un komercializācija un labāko riska 
kapitāla fondu piesaiste Bankas darbības valstīm, kurās riska kapitāla pieejamība 
joprojām ir ļoti zema un riska kapitāla ekosistēmas vēl tikai top. 

Citi galvenie mērķi: i) VCIP Ietvari ļauj Bankai ERAB reģionā veicināt ekonomiku, kas 
balstīta uz zināšanām, attīstīt tehnoloģiju ekosistēmas un atbalstīt inovācijas; ii) Banka, 



izmantojot VCIP Ietvarus, nodrošina svarīgu lomu riska kapitāla finansējuma trūkuma 
novēršanā ERAB reģionā; iii) VCIP Ietvari ļauj Bankai saglabāt portfeļa pieeju augstāka 
riska / augstākas atdeves investīciju iespējām. 

Pārejas ietekme 

ETI rezultāts: 80 

Paredzams, ka VCIP III finanšu mehānisms veicinās konkurētspējīgu un elastīgu pāreju, 
jo tiks atbalstīta nesen izveidotu, inovatīvu un uz tehnoloģijām balstītu uzņēmumu 
attīstība, kā arī tiks veicināta labāka piekļuve riska kapitālam, kas ERAB reģionā 
joprojām tikai top. 

Ieguldot līdzekļus uzņēmumos, kas koncentrējas uz digitālajiem rīkiem un kuri piedāvā 
tirgū uz tehnoloģijām balstītus risinājumus, VCIP III sniegs tiešu ieguldījumu ERAB 
stratēģiskā kapitāla ietvara prioritātei — paātrināt digitālo pāreju. Paredzams, ka 
turpmāka VCIP darbības paplašināšana ERAB reģionā, kur riska kapitāla tirgi joprojām 
ir tikai tapšanas stadijā, arī veicinās veiksmīgas uzņēmējdarbības un riska kapitāla kā 
aktīvu klases demonstrēšanas efektu. 

Informācija par klientu 

Katrā gadījumā atsevišķi 

ERAB finansējums 

250 000 000,00 EUR 

Projekta kopējās izmaksas 

250 000 000,00 EUR 

Papildināmība: 

Paredzams, ka Ietvaram būs divas papildināmības lomas: i) vietējo līdzinvestoru 
atbalsta nodrošināšana globāliem riska kapitāla ieguldījumiem; un ii) vietējā riska 
kapitāla sindikātu tirgus paplašināšana. 

Pārskats par ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Ietvars nav klasificēts atbilstoši Bankas 2019. gada Vides un sociālajai politikai, tomēr 
katrs apakšprojekts tiks izskatīts atsevišķi un iedalīts attiecīgajā kategorijā, un katram 
konkrētajam projektam un klientam būs saistoša individuāla vides un sociālās 
uzticamības līmeņa pārbaude (ESDD) un Zaļās ekonomikas pārejas (GET) pārbaude. 
Pamatojoties uz apakšprojekta kategoriju, ar atbilstoša ESDD palīdzību tiks pārbaudīts, 
vai katrs apakšprojekts ir strukturēts atbilstoši Bankas sabiedriskajām attiecībām. 

 



Uzņēmuma kontaktinformācija 

Bahroms Ibragimovs (Bakhrom Ibragimov) 
02073386000 

Ieviešanas kopsavilkums 

Projekta kopsavilkuma dokuments pēdējoreiz atjaunināts 

2022. gada 14. janvārī 

Izpratne par pāreju 

Papildu informācija par ERAB pieeju pārejas ietekmes novērtēšanai ir pieejama šeit. 

Uzņēmējdarbības iespējas 

Saistībā ar uzņēmējdarbības iespējām vai iepirkumiem sazinieties ar klienta 
uzņēmumu. 

Par sadarbības iespējām ar ERAB (kas nav saistītas ar iepirkumiem) sazinieties 

pa tālruni +44 20 7338 7168, 
e-pastā: projectenquiries@ebrd.com 

Informācija par sabiedriskā sektora projektiem pieejama vietnē ERAB iepirkumi, 
 
pa tālruni +44 20 7338 6794 
vai e-pastā: procurement@ebrd.com 

Vispārīgi jautājumi 

Īpašus pieprasījumus var veikt, izmantojot ERAB pieprasījumu veidlapu. 

Vides un sociālā politika (VSP) 

VSP un ar to saistītās Izpildes prasības (IP) nosaka veidus, kā ERAB īsteno savas 
saistības veicināt „videi nekaitīgu un ilgtspējīgu attīstību”. VSP un IP ir iekļauti īpaši 
noteikumi klientiem, lai viņi ievērotu piemērojamās valsts tiesību aktu prasības 
attiecībā uz sabiedrības informēšanu un apspriešanu, kā arī lai izveidotu sūdzību 
izskatīšanas mehānismu, kas atvieglotu ieinteresēto personu jautājumu un sūdzību 
saņemšanu un risināšanu, jo īpaši attiecībā uz klienta un projekta vides un sociālo 
sniegumu. Proporcionāli projekta vides un sociālo risku un ietekmes veidam un 
apjomam ERAB papildus lūdz saviem klientiem atklāt informāciju par projektu radīto 
risku un ietekmi vai arī veikt nozīmīgas pārrunas ar ieinteresētajām personām, 
apsverot viņu atsauksmes un reaģējot uz tām. 

Plašāka informācija par ERAB praksi šajā jautājumā ir sniegta VSP. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html


Integritāte un atbilstība 

ERAB Galvenās atbilstības amatpersonas birojs (GAAB) veicina labu pārvaldību un 
nodrošina, lai visām bankas darbībām tiktu piemēroti visaugstākie integritātes 
standarti saskaņā ar labāko starptautisko praksi. Lai nodrošinātu, ka projekti nerada 
Bankai nepieņemamu integritāti vai reputācijas risku, visiem Bankas klientiem tiek 
veikta padziļināta integritātes izpēte. Banka uzskata, ka problēmu noteikšana un 
risināšana projekta novērtēšanas apstiprināšanas posmos ir visefektīvākais veids, kā 
nodrošināt Bankas darījumu integritāti. GAAB ir galvenā loma šajos aizsardzības 
centienos, un tas arī palīdz uzraudzīt integritātes riskus projektos pēc investīciju 
veikšanas. 

GAAB ir atbildīgs arī par iespējamo krāpšanas, korupcijas un nepareizas rīcības 
izmeklēšanu ERAB finansētos projektos. Ikvienam, kam ir aizdomas par krāpšanu vai 
korupciju Bankā vai ārpus tās, jāiesniedz rakstveida ziņojums Galvenajai atbilstības 
amatpersonai pa e-pastu compliance@ebrd.com. Visi iesniegtie ziņojumi tiks nodoti 
GAAB turpmākai pārbaudei. Visi ziņojumi, arī anonīmie, tiks izskatīti. Ziņojumi var būt 
sagatavoti jebkurā Bankas vai Bankas darbības valsts valodā. Informācija ir jāsniedz 
godprātīgi. 

Informācijas piekļuves politika (IPP) 

IPP pēc tās stāšanās spēkā 2020. gada 1. janvārī nosaka veidus, kādos ERAB izpauž 
informāciju un konsultējas ar ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu labāku informētību 
par ERAB stratēģijām, politikas dokumentiem un aktivitātēm. Lūdzu, apmeklējiet lapu 
„Informācijas piekļuves politika”, lai uzzinātu, kāda informācija ir pieejama ERAB 
tīmekļa vietnē. 

Īpašus pieprasījumus var veikt, izmantojot ERAB pieprasījumu veidlapu. 

Neatkarīgais projekta atbildības mehānisms (NPAM) 

Ja centieni risināt problēmas, kas saistītas ar vides, sociālās vai publiskās informācijas 
atklāšanu Klientam vai Bankai, ir neveiksmīgi (piemēram, izmantojot Klienta sūdzību 
izskatīšanas mehānismu projekta līmenī vai tieši iesaistoties Bankas vadībai), 
privātpersonas un organizācijas var mēģināt savas bažas risināt, izmantojot ERAB 
neatkarīgo projekta atbildības mehānismu (NPAM). 

IPAM neatkarīgi pārskata projekta problēmas, kuras, domājams, ir radījušas (vai varētu 
radīt) kaitējumu. Mehānisma mērķis ir: atbalstīt dialogu starp projekta ieinteresētajām 
personām, lai atrisinātu vides, sociālos un publiskās informācijas atklāšanas 
jautājumus; noteikt, vai Banka ir ievērojusi savus Vides un sociālās politikas vai 
projektam specifiskos noteikumus par Informācijas piekļuves politiku; un, ja 
piemērojams, novērš jebkādas esošās neatbilstības, vienlaikus novēršot turpmākās 
neatbilstības no Bankas puses. 

Lūdzu, apmeklējiet Neatkarīgā projekta atbildības mehānisma (NPAM) tīmekļa 
vietni, lai uzzinātu vairāk par NPAM un tā pilnvarām, kā iesniegt 
pieprasījumu pārskatīšanai vai sazināties ar IPAM, izmantojot e-

mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
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https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
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pastui ipam@ebrd.com, lai saņemtu norādījumus un papildinformāciju par NPAM un 
to, kā iesniegt pieprasījumu. 
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