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Opis projekta 

EBRD v okviru svojega naložbenega programa tveganega kapitala III (VCIP III), ki 
predstavlja nadaljevanje programov VCIP in VCIP II, v sodelovanju z izkušenimi so-
vlagatelji tveganega kapitala prek kapitalskih instrumentov in na kapital vezanih 
vrednostnih papirjev (vrednost investicij do 25 milijonov EUR) vlaga v tehnološka 
podjetja v začetni fazi in fazi rasti v državah kjer banka posluje. Naložbe so namenjene 
inovativnim in hitro rastočim malim in srednje velikim podjetjem, ki imajo pogosto 
omejen dostop do tveganega kapitala. 

Cilji projekta 

Krovni cilji programa VCIP III so razvoj in komercializacija inovativnih tehnologij ter 
privabljanje največjih skladov tveganega kapitala v države kjer banka posluje in kjer je 
razpoložljivost tveganega kapitala nizka ter so ekosistemi tveganega kapitala še v 
nastajanju. 

Drugi glavni cilji: i) VCIP banki omogoča spodbujanje gospodarstev znanja, razvijanje 
tehnoloških ekosistemov in podpiranje inovacij; ii) EBRD prek VCIP-a igra pomembno 
vlogo pri premostitvi vrzeli v financiranju s tveganim kapitalom v regiji; iii) VCIP banki 
omogoča specializiran portfeljski pristop k naložbenim priložnostim z večjim 
tveganjem/večjim donosom. 



Tranzicijski učinek 

Ocena ETI: 80 

VCIP III bo prispeval k višji konkurenčnosti in odpornosti, saj bo podpiral razvoj mladih 
visoko inovativnih tehnoloških podjetij in izboljšal dostop do tveganega kapitala, ki so 
v državah operacij EBRD šele v nastajanju. 

Z vlaganjem v digitalno usmerjena podjetja, ki na trgu ponujajo tehnološke rešitve, bo 
VCIP III neposredno prispeval k prednostni nalogi strateškega kapitalskega okvirja 
EBRD za pospeševanje digitalnega prehoda. Širitev dejavnosti VCIP v državah operacij 
EBRD, kjer so trgi tveganega kapitala še v zgodnji fazi razvoja, naj bi po pričakovanjih 
tudi prispevala k demonstracijskemu učinku uspešnega podjetništva in tveganega 
kapitala kot vrste finančnega instrumenta. 

Podatki o strankah 

Po posameznih primerih. 

Finančni povzetek EBRD 

250.000.000,00 EUR 

Skupna vrednost projekta 

250.000.000,00 EUR 

Dodatnost 

Okvir izpolnjuje tudi dve funkciji dodatnosti: (i) zagotavljanje podpore lokalnim so-
vlagateljem pri globalnih naložbah tveganega kapitala in (ii) krepitev lokalnega trga 
povezovanja tveganega kapitala. 

Okoljski in družbeni povzetek 

Okvir ni opredeljen v okoljski in socialni politiki banke iz leta 2019, vendar bo vsak pod-
projekt razvrščen posebej na podlagi okoljskega in socialnega skrbnega pregleda 
(ESDD) in pregleda GET, ki bosta prilagojena projektu in stranki. Glede na njegovo 
kategorijo se bo z ESDD-jem preverilo, ali je posamezen pod-projekt sestavljen skladno 
z zahtevami banke glede delovanja. 

Kontaktni podatki podjetja 

Bakhrom Ibragimov 
02073386000 

 



Povzetek izvedbe 

PSD posodobljen 

14. 1. 2022 

Razumevanje tranzicije 

Več informacij o pristopu EBRD k vplivom tranzicije je na voljo tukaj. 

Poslovne priložnosti 

Glede poslovnih priložnosti ali naročil se obrnite na stranko. 

Glede poslovnih priložnosti pri EBRD (nepovezanih z naročili) se obrnite na: 

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

Za projekte v državnem sektorju pojdite na naročila EBRD: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 
E-pošta: procurement@ebrd.com 

Splošne poizvedbe 

Posamezne poizvedbe lahko pošljete prek obrazca EBRD za poizvedbe. 

Okoljska in socialna politika (ESP) 

ESP in z njo povezane zahteve glede delovanja določajo načine, kako EBRD uresničuje 
svojo zavezo spodbujati »okolju prijazen in trajnosten razvoj«. ESP in zahteve glede 
delovanja vsebujejo določbe, ki strankam nalagajo skladnost z veljavnimi zahtevami 
nacionalne zakonodaje glede javnega obveščanja in posvetovanja z javnostjo ter 
določajo mehanizme za sprejemanje in obravnavo pomislekov in pritožb interesnih 
skupin, predvsem glede okoljskega in socialnega delovanja stranke in projekta. EBRD 
glede na naravo in obseg okoljskih in socialnih tveganj ter vplivov projekta od strank po 
potrebi dodatno zahteva razkritje informacij o tveganjih in vplivih, povezanih s 
projektom, ali izvedbo konstruktivnih posvetovanj z interesnimi skupinami in 
upoštevanje njihovih mnenj ter odziv nanje. 

Več o praksah EBRD na tem področju lahko preberete v dokumentu ESP. 

Integriteta in skladnost 

Služba za skladnost EBRD (Office of the Chief Compliance Officer; OCCO) spodbuja 
dobro upravljanje in zagotavlja, da skladno z dobrimi mednarodnimi praksami vse 
dejavnosti banke ustrezajo najvišjim standardom integritete. Banka skrbno preveri 
integriteto svojih strank, da bi preprečila nesprejemljiva tveganja za svojo integriteto in 
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ugled. Banka meni, da prepoznavanje in reševanje težav v fazah ocenjevanja ter 
odobritve projektov predstavlja najučinkovitejši način za zagotavljanje integritete 
poslov banke. OCCO ima pri tem ključno vlogo in pomaga tudi pri spremljanju tveganj 
za integriteto po vložku v projekt. 

OCCO prav tako skrbi za preiskavo obtožb glede goljufij, korupcije in kršitev pri 
projektih, ki jih financira EBRD. Če kdor koli, znotraj ali zunaj banke, posumi, da prihaja 
do goljufij ali korupcije, naj pošlje pisno prijavo vodji za skladnost na 
compliance@ebrd.com. Vse prijave bo obravnavala in preverila služba za skladnost. 
Preverila bo vse prijave, tudi anonimne. Prijava je lahko v katerem koli jeziku banke oz. 
jeziku držav, kjer banka deluje. Informacije morajo biti posredovane v dobri veri. 

Pravilnik o dostopu do informacij 

Ta pravilnik, ki je v veljavo stopil 1. januarja 2020, določa, kako EBRD razkriva 
informacije in se posvetuje z interesnimi skupinami ter tako spodbuja boljše 
razumevanje in poznavanje svojih strategij, politik in delovanja. Podatki o tem, katere 
informacije so na voljo na spletni strani EBRD, so na voljo na strani Pravilnika o dostopu 
do informacij. 

Posamezne zahteve za informacije lahko pošljete prek obrazca EBRD za poizvedbe. 

Neodvisni projektni mehanizem odgovornosti (IPAM) 

Posameznikom in organizacijam, ki od stranke ali banke neuspešno poskušajo dobiti 
odgovore na svoje pomisleke glede okoljskih in socialnih vprašanj ter javnega 
razkrivanja (npr. prek mehanizma za pritožbe stranke ali neposredno z vodstvom 
banke), je na voljo Neodvisni projektni mehanizem odgovornosti (IPAM). 

IPAM je namenjen neodvisnemu pregledu dejavnikov, ki bi lahko bili škodljivi. Namen 
mehanizma je: spodbujati dialog med interesnimi skupinami pri reševanju okoljskih in 
socialnih vprašanj ter vprašanj glede javnega razkrivanja; ugotavljati, ali je banka 
delovala skladno z okoljsko in socialno politiko oz. posebnimi zahtevami Pravilnika od 
dostopu do informacij; po potrebi obravnavati vse neskladnosti s politiko in pravilnikom 
ter preprečevati neskladnost v prihodnjem delovanju banke. 

Obiščite spletno stran neodvisnega projektnega mehanizma odgovornosti za več 
informacij o IPAM-u in njegovih nalogah ali o tem, kako lahko vložite zahtevo za revizijo, 
ali pišite na ipam@ebrd.com za nasvete in več informacij o IPAM-u ter tem, kako vložiti 
zahtevo. 
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