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Програма за учене през целия живот на Европейската комисия
Програма Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации
Проект INVESTinGREEN Jobs and Skills
CUP: G93D13000700006
Фини настройки на модела INVESTINGREEN
Ревизия на “Насоките INVESTinGREEN”
Този документ има за цел да обобщи процеса на тестване и адаптиране на модела INVESTINGREEN,
описан в насоките и свързаните с тях приложения, проведен и изпълнен на териториално ниво по
време на пилотната фаза.
В частност, ще разгледаме основните различия между оригиналните проложения към модела и
техните локални адаптирани версии. Приложенията са както следва:
1. Приложение А – Самооценяване за предприемачи 1
2. Приложение Б – Самооценяване за предприемачи 2
3. Приложение В – Самооценяване за предприемачи 3
4. Приложение Г – Профил на предприемача
5. Приложение Д – Бизнес план
6. Приложение Е – Формуляр за оценка на приложимостта
Тези приложения представляват практически нструментариум, който позволи да бъдат изпълнени
дейностите, свързани с обучението на наставници и крайни бенефициенти (зелени предприемачи) , за
да бъде улеснено изготвянето на солидни бизнес планове в подкрепа на финансирането и
осъществяването на иновативни зелени идеи.
Моделът INVESTINGREEN, създаден в първата фаза на проекта чрез адаптиране на Regional Honour
Loan (Регион Марке), беше изпробван в 4 територии в ЕС: Перуджа (Италия), Милано (Италия),
Мурсия (Испания) and Галац (Румъния).
Партньорите във всяка от териториите трябваше да осмислят проекта през техния собствен контекст.
Перуджа, партньор n.2 (ITER Innovazione Terziario) беше единственият партньор, който не направи
никакви модификации на оригиналните приложения, тъй като преценката беше, че те отговарят
идеално на ситуацията в територията, на която се провежда тестването, вкл. ситуацията със
системата на ПОО и ролята на наставниците.
Мурсия, партньор n.3 (Община Мурсия), даде важен принос към втората фаза на адаптирането на
модела. Преди да организира обученията, Община Мурсия извърши преглед на съществуващите и
създаване на нови инструменти, които да подпомогнат предприемачите чрез поставяне в поподходяща и стимулираща икономическа и социална ситуация. Бяха извършени проучвания върху
характеристиките на сектора, на професионалната история на предпремачите и на съществуващите
финансови инструменти. Бяха постигнати и подписани нови финансови
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споразумения с банкови институции.
Приложение Г беше частично слято с информация за вида на нужното обучение, планиране (заедно с
наставника) и други практически нужди от информация.
Приложение Е беше напълно преработено и адаптирано като бърз инструмент за оценка на бизнес
идеята и шансовете ѝ за успех.
За изработването на бизнес плановете и наблюдаването на дейността бяха създадени и използвани
две електронни таблици. Този формат позволи по-ефективно събиране на информация за
резултатите, улеснявайки обработката на информация на последващ етап.
Територията на Милано беше покрита от партньор n. 4, Scuola Superiore del Commercio, del Turismo,
dei Servizi e delle Professioni. Училището положи много сериозни усилия и организира широка
кампания, насочена към професионалисти от сектора, от търговската камара и от кредитни
институции, както и сключи споразумения с местния университет за втората част от обучението,
осигурявайки си достъп до най-перспективните студетни и получвайки като краен резултат 4
иновативни зелени бизнес идеи. Това стана възможно благодарение на работата по адаптирането на
приложенията към модела INVESTINGREEN.
Партньорът актуализира Приложение Е и го обогати с подробни индикатори. Така стана възможно да
се анализират в дълбочина представените зелен идеи, да се оценят и да се отсеят най-интересните и
обещаващи сред тях.
На финала беше създадено и ad hoc приложение за изработване на бизнес плановете. Това улесни
обучаваните, които в огромната си част в този конкретен пример идваха от академичния свят и имаха
нужда от напътствия на всяка стъпка от процеса. Нуждите бяха свързани най-вече с опита на
кандидатите – докато в Мурсия поканата за курсове за обучение INVESTINGREEN предизвика
интереса предимно на фермери и земеделци, които търсеха възможност за преобразуване на
дейността си (с ниска добавена стойност) в дейност, свързана пряко със зеления сектор, в Милано
ситуацията беше ориентирана към студенти, разработващи идеи за зелени иновации, които трябваше
да се превърнат в тяхно основно бизнес занимание и професионална реализация.
Избраният подход беше основан на ангажираността на университетските студенти като бъдещи
зелени предприемачи и миланският партньор реши да премира с малка сума (500 €) от бюджета на
проекта най-добрия бизнес план. Университетът изрази желание да повтори този експеримент и през
следващата година, оценявайки го като добра възможност за създаване на трудова заетост на своите
студенти.
Подходът на партньор n. 7 в Галац (Satean Foundation) представляваше микс от горните две.
От една страна, още в самото начало беше активирана мрежата от контакти на партньора на ниво
институции – сектори асоциации, кредитни институции, обучителни организации. От друга страма,
беше осигурена широката подкрепа на един от университетите в региона, чиито студенти взеха
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участие в обученията по INVESTINGREEN.
Беше създаден формуляр за участие, съобразен с формалните изисквания, за да бъде уважена една
известна степен на бюрократичност, характерна за страната. След това Приложение Д (бизнес
планът) беше обогатено с изцяло нова част, обхващаша мотивацията за започване на нов бизнес,
възможноте външни и вътрешни фактори за успеха на инициативата, както и част, посветена на
предишния опит и притежаваните от предприемачите умения.
Експериментът показа, че моделът INVESTINGREEM и приложенията към него трябва да бъдат
разглеждани като добра рамка за териториите, търсещи начини за излизане от кризата и зареждане с
нова надежда на хората, които живеят и работят там. Въпреки това, трябва да бъдат положени
немалко усилия в модела да бъдат привнесени специфични характеристики, произтичащи то
съответния местен контекст. Моделът трябва да бъде адаптиран към конкретни нужди и изисквания,
за да може да доведе до удовлетворителен резултат.
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