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Projekto aprašymas 

Tęsdamas savo rizikos kapitalo investicijų programą, kuri ankstesniais etapais buvo 
įgyvendinama per RKIP I ir RKIP II mechanizmus, ERPB pradeda trečiąją rizikos 
kapitalo investicijų programą (toliau – RKIP III), skirtą investicijoms į technologijų 
įmonių pradinio vystymosi bei augimo etapus. RKIP III Bankas įgyvendins savo veiklos 
šalyse ir tuo tikslu kartu su patyrusiais rizikos kapitalo investuotojais naudos 
investicijų į nuosavą kapitalą priemones bei su akciniu kapitalu susietas finansines 
priemones (investicijų dydis – iki 25 mln. EUR). Siekiant padėti sumažinti rizikos 
kapitalo investicijų į nuosavą kapitalą nepakankamumą regione, investuoti numatoma 
į inovatyvias bei sparčiai augančias mažas ir vidutinio dydžio įmones, į kurias dėl 
nedidelio rizikos kapitalo investuotojų skaičiaus investicijų lygis yra labai žemas. 

Projekto tikslai 

Pagrindinis RKIP III tikslas – inovatyvių technologijų plėtra ir jų komercializacija bei 
žymiausių rizikos kapitalo fondų pritraukimas į šalis Banko veiklos šalis, kuriose rizikos 
kapitalo prieinamumas tebėra labai žemas, o rizikos kapitalo ekosistemos dar tik 
pradeda formuotis. 



Kiti pagrindiniai tikslai: i) RKIP mechanizmai sudaro galimybes ERPB skatinti žinių 
ekonomiką savo veiklos regione, kurti technologijų ekosistemas ir remti inovacijų 
kūrimą bei diegimą; (ii) per RKIP mechanizmą Bankas vaidina svarbų vaidmenį 
mažinant finansavimo nepakankamumą pasitelkus rizikos kapitalą savo veiklos 
regionuose; (iii) investavimo galimybių su didesne rizika ir didesne grąža atvejais RKIP 
leidžia Bankui išlaikyti pritaikyto investicijų portfelio struktūra grindžiamą požiūrį. 

Poveikis pereinamajam laikotarpiui  

ETI 80 

Kadangi RKIP III rems neseniai įsteigtų ypač inovatyvių technologijų įmonių vystymąsi 
bei sudarys geresnes galimybes pasinaudoti rizikos kapitalu, kuris ERPB regione dar 
tik atsiranda, tikimasi kad RKIP III turės poveikį perinamojo laikotarpio komponentams 
„Konkurencingas“ ir „Atsparus“.  

Atsižvelgiant į tai, kad bus investuojama į tas įmones, kurios savo veikloje vadovaujasi 
principu „skaitmeniniai kanalai – pirmiausia“ ir siūlo rinkai technologijomis grindžiamus 
sprendimus, RKIP III tiesiogiai padės įgyvendinti ERPB strateginės kapitalo programos 
prioritetinį tikslą – spartinti perėjimą prie skaitmeninių technologijų. Tikimasi, kad 
RKIP plėtojimas tose ERPB veiklos regiono šalyse, kur rizikos kapitalo rinkos dar tik 
formuojasi, tuo pačiu metu padės stiprinti dabartinį sėkmingo verslo ir rizikos kapitalo, 
kaip turto klasės, demonstracinį poveikį. 

Informacija apie klientą 

Bus pateikta kiekvienu atskiru atveju. 

Trumpas ERPB finansavimo apibūdinimas 

 250 000 000,00 EUR 

Bendra projekto kaina 

 250 000 000,00 EUR 

Papildoma nauda 

Tikimasi, kad programa bus naudinga ir dar dviem aspektais: i) ta pagalba, kurią 
pasaulinėms rizikos kapitalo investicijoms teiks vietos investuotojai; ii) tuo, kad padės 
stiprinti vietinę rizikos kapitalo sindikavimo rinką. 

Trumpas aplinkosaugos ir socialinės aplinkos 
apibūdinimas 

Pati programa pagal Banko 2019 m. Aplinkosaugos ir socialinės aplinkos politiką nėra 
priskirta jokiai kategorijai, tačiau kiekvienas atskiras projektas bus individualiai 
priskirtas tam tikrai kategorijai. Tada, atsižvelgus į projekto bei kliento specifiką, bus 



atliekamas jo individualus aplinkosaugos ir socialinės padėties išsamus patikrinimas 
bei GET tyrimas. Remiantis atitinkamo aplinkosaugos ir socialinės padėties išsamaus 
patikrinimo, kuris atliekamas atsižvelgus į projekto kategoriją, rezultatus bus 
nustatyta, ar projektas savo struktūra atitinka ERPB reikalavimus veiklai. 

 

Įmonės kontaktiniai duomenys 

Bakhrom Ibragimov 
02073386000 

Trumpas įgyvendinimo apibūdinimas 

Paskutinio PSD atnaujinimo data 

2022 m. sausio 14 d. 

Pereinamasis laikotarpis 
Papildomą informaciją apie ERPB taikomą poveikio pereinamajam 
laikotarpiui vertinimo metodiką rasite čia. 

Verslo galimybės 
Dėl verslo galimybių ar viešųjų pirkimų siūlome kreiptis į kliento įmonę. 

 

Dėl verslo galimybių su ERPB (nesusijusių su viešaisiais pirkimais) siūlome kreiptis: 

Tel.: +4420 7338 7168 

El. paštas: projectenquiries@ebrd.com 

 

Dėl valstybinio sektoriaus projektų siūlome apsilankyti interneto svetainės puslapyje 
ERPB viešieji pirkimai: 

Tel: +44 20 7338 6794  

El. paštas: procurement@ebrd.com 

 

Bendro pobūdžio paklausimai 

Specifinio pobūdžio paklausimus galima pateikti naudojantis ERPB paklausimų 
forma. 

 

Aplinkosaugos ir socialinė politika (ASP) 

ASP ir su ja susiję reikalavimai veiklai (RV) nustato, kokiai būdais ERPB įgyvendina 
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https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html


savo įsipareigojimą skatinti „aplinką tausojančią ir tvarią plėtrą.“ Į ASP ir RV Bankas 
yra įtraukęs specialias nuostatas, pagal kurias reikalaujama, kad klientai laikytųsi 
nacionaliniais įstatymais nustatytų galiojančių reikalavimų dėl informacijos viešinimo 
ir konsultacijų, o taip pat įvestų skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarką, suteikiančią 
galimybę suinteresuotosioms šalims pateikti ir lengviau išspręsti susirūpinimą 
keliančius klausimus bei skundus, ypač dėl kliento ir projekto veiklos aplinkosaugos 
ir socialinėje srityje. Priklausomai nuo projekto keliamų pavojų ir poveikio aplinkai 
bei socialinei padėčiai pobūdžio ir masto, ERPB papildomai reikalauja, kad jo 
klientai atitinkamai atskleistų informaciją apie projektų keliamus pavojus ir 
poveikį, arba surengtų konstruktyvias konsultacijas su suinteresuotosiomis 
šalimis, apsvarstytų atsiliepimus ir į juos reaguotų. 

 
Išsamesnę informaciją apie ERPB praktiką šiais klausimais rasite ASP. 

Sąžiningumas ir atitikties užtikrinimas 

ERPB Vyriausiojo atitikties pareigūno tarnyba (VAPT) skatina gero valdymo praktiką 

ir užtikrina, kad visai Banko veiklai būtų taikomi aukščiausi sąžiningumo standartai, 
kuriuos numato tarptautinė geriausia praktika. Siekiant užtikrinti, kad projektai 
nekeltų nepageidautino pavojaus sąžiningumui ar Banko reputacijai, visiems 
klientams taikomas išsamus sąžiningumo patikrinimas. Bankas yra tos nuomonės, 
kad veiksmingiausia priemonė užtikrinti Banko operacijų sąžiningumą – nustatyti 
problemas ir jas išspręsti projekto vertinimo bei tvirtinimo etapais. Pagrindinis 
vaidmuo užtikrinant tokių apsauginių priemonių taikymą tenka VAPT, kuri taip pat 
padeda stebėti projektuose kylančius pavojus ir po investavimo. 

Be to, VAPT atsako už įtarimų dėl sukčiavimo, korupcijos ir netinkamo elgesio ERPB 
finansuojamuose projektuose tyrimą. Bet kuris sukčiavimą ar korupciją įtaręs asmuo 
(nesvarbu, ar būtų Banko darbuotojas, ar ne) turėtų nusiųsti rašytinį pranešimą 
vyriausiajam atitikties pareigūnui el. paštu compliance@ebrd.com. Problemas, apie 
kurias buvo pranešta, VAPT nukreips toliau spręsti. Visi gauti pranešimai, įskaitant 
anoniminius, bus peržiūrėti. Pranešimus galima pateikti bet kuria oficialia Banko kalba 
arba šalių, kuriose Bankas vykdo veiklą, kalbomis. Pateikta informacija turi būti įgyta 
garbingai. 

 

Prieigos prie informacijos politika (PIP) 

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojanti Prieigos prie informacijos politika (PIP) nustato ERPB 
informacijos atskleidimo ir suinteresuotųjų šalių konsultavimo, kuriuo siekiama 
skatinti geresnę informacijos sklaidą ir Banko strategijos, politikos bei 
veiklos supratimą, principus. Norėdami sužinoti, kokią informaciją galima 
gauti ERPB interneto svetainėje, apsilankykite Prieigos prie informacijos 
politikai  skirtame puslapyje. 

 

Specifinio pobūdžio prašymus suteikti informaciją galima pateikti naudojant ERPB 
paklausimų formą.  
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Nepriklausomas atskaitingumo pagal projektus 
mechanizmas (NAPPM) 

Tuo atveju, jei mėginimai išspręsti aplinkosaugos, socialines ar informacijos viešinimo 
problemas tiesiogiai su Klientu ar Banku (pvz., per Kliento projekto lygmens skundų 
nagrinėjimo mechanizmą arba tiesiogiai pasitelkus Banko vadovybę) buvo 
nesėkmingi, apie susirūpinimą keliančias problemas fiziniai asmenys ir organizacijos 
gali pranešti 
per ERPB Nepriklausomą atskaitingumo pagal projektus mechanizmą (NAPPM). 

 

NAPPM užtikrina, kad bus atliktas nepriklausomas su projektu susijusių problemų, dėl 
kurių buvo padaryta arba galimai bus padaryta žala, patikrinimas. 
Mechanizmo paskirtis – remti projekto suinteresuotųjų šalių dialogą sprendžiant 
aplinkosaugos, socialines ir informacijos viešinimo problemas; nustatyti, ar Bankas 
laikosi savo Aplinkosaugos ir socialinės politikos arba konkrečiam projektui taikomų 
Prieigos prie informacijos politikos nuostatų ir, jei taikoma, spręsti bet kokius minėtų 
politikų nesilaikymo klausimus, tuo užtikrinant, kad ateityje nebepasitaikytų su Banku 
susijusių neatitikties atvejų. 

 
Apsilankykite Nepriklausomam atskaitingumo pagal projektui mechanizmui skirtame 
tinklalapyje, kuriame rasite išsamesnę informaciją apie NAPPM, jam priskirtas funkcijas ir 
kaip pateikti Prašymą atlikti peržiūrą. Jei norėtumėte pasitarti ir daugiau sužinoti apie NAPPM 
bei prašymų teikimo tvarką, susisiekite su NAPPM el. paštu 
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