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Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης – Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo Da Vinci - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Εργασιών και Δεξιοτήτων INVESTinGREEN
CUP: G93D13000700006
Τελειοποίηση του προτύπου INVESTINGREEN
Έγγραφο ανασκόπησης των Κατευθυντήριων γραμμών INVESTinGREEN
Το ακόλουθο έγγραφο σκοπό έχει να συνοψίσει τη διαδικασία δοκιμής και προσαρμογής του προτύπου
INVESTINGREEN, που περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές και τα σχετικά παραρτήματα, σε εδαφικό
επίπεδο κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης.
Ειδικότερα, πρόκειται να δούμε τις κύριες διαφορές μεταξύ των αρχικών παραρτημάτων του προτύπου και
της τοπικής προσαρμογής τους. Τα παραρτήματα αυτά είναι:
1. Παράρτημα A_Αυτοαξιολόγηση για επιχειρηματίες_1
2. Παράρτημα B_Αυτοαξιολόγηση για επιχειρηματίες_2
3. Παράρτημα Γ_Αυτοαξιολόγηση για επιχειρηματίες_3
4. Παράρτημα Δ - προφίλ του επιχειρηματία
5. Παράρτημα Ε - Επιχειρηματικό Σχέδιο
6. Παράρτημα ΣΤ - Έντυπο εφικτότητας
Τα παραρτήματα αυτά είναι το πρακτικό εργαλείο που επέτρεψε την υλοποίηση των δραστηριοτήτων
κατάρτισης, προκειμένου να δοθούν στους εκπαιδευτές και στους τελικούς δικαιούχους (πράσινους εν
δυνάμει επιχειρηματίες) τα εργαλεία για την εκπόνηση ενός καλού επιχειρηματικού σχεδίου για να
υποστηρίξουν τις καινοτόμες πράσινες ιδέες τους και να έχουν περισσότερες πιθανότητες να δουν τις
επιχειρηματικές ιδέες τους να χρηματοδοτούνται από πιστωτικά ιδρύματα.
για τους εκπαιδευτές και την επακόλουθη δραστηριότητα υποστήριξης προς τους εν δυνάμει πράσινους
επιχειρηματίες.
Το Πρότυπο INVESTINGREEN, που δημιουργήθηκε στην πρώτη φάση του προγράμματος, από την
προσαρμογή του Περιφερειακού Δανείου Τιμής (Περιφέρεια των Μάρκε), έχει δοκιμαστεί σε 4 Περιοχές της
Ευρώπης: Περούτζια (Ιταλία), Μιλάνο (Ιταλία), Μούρθια (Ισπανία) και Γκαλάτι (Ρουμανία).
Κάθε περιοχή έπρεπε να εξετάσει το τοπικό πλαίσιό της από τη στιγμή που οι συνεργάτες άρχισαν να
ρυθμίζουν την Πιλοτική Δράση.
Η Περούτζια, με τον Συνεργάτη υπ’ αριθ.2 (ITER Innovazione Terziario) ήταν ο μόνος συνεργάτης που δεν
έκανε οποιαδήποτε τροποποίηση στα αρχικά παραρτήματα, δεδομένου ότι ταιριάζουν τέλεια με την εδαφική
κατάστασή της. Καθώς επίσης και τις ανάγκες του συστήματος EEK και διδασκαλίας.
Η Μούρθια, που εκπροσωπείται από τον Συνεργάτη υπ’ αριθ. 3 (Δήμος Μούρθια), έχει σημαντική συμβολή
στη «δεύτερη φάση» της προσαρμογής του προτύπου, δηλαδή τον Πιλότο. Πριν οργανωθούν οι συνεδρίες
κατάρτισης, εκτελέστηκε εργασία αναθεώρησης για την προετοιμασία της δημόσιας προκήρυξης, στην οποία
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διευκρινιζόταν ότι «Ως προκαταρκτική φάση της υποδοχής (πρόσληψης) επιχειρηματικών πρωτοβουλιών,
εκτελέστηκε εργασία για να δημιουργηθούν νέα εργαλεία που θα επιτρέψουν στους νέους επιχειρηματίες να
ωφεληθούν από ένα ευνοϊκότερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, πραγματοποιήθηκαν
μελέτες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του τομέα, το υπόβαθρο των επιχειρηματιών και επίσης τα υπάρχοντα
χρηματοοικονομικά μέσα. Νέες συμφωνίες χρηματοδότησης έχουν επιτευχθεί με τράπεζες».
Το παράρτημα «προφίλ του Πράσινου Επιχειρηματία» συγχωνεύθηκε εν μέρει με πληροφορίες σχετικά τον
τύπο της απαιτούμενης κατάρτισης, του προγραμματισμού που επιδιώκεται με τον εκπαιδευτή, και άλλα
πρακτικά αιτήματα πληροφοριών.
Επίσης, το παράρτημα «Γνώμη σχετικά με την Εφικτότητα» αναπροσαρμόστηκε εντελώς, έτσι ώστε να
υπάρχει ένα γρήγορο εργαλείο για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας και της πιθανής επιτυχίας της.
Για το επιχειρηματικό σχέδιο και την παρακολούθηση δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν δύο αρχεία
excel. Αυτή η μορφή αρχείου επέτρεψε την αποδοτικότερη συλλογή των αποτελεσμάτων, καθιστώντας
ευκολότερη την επεξεργασία των δεδομένων σε μεταγενέστερο στάδιο.
Η περιοχή του Μιλάνου εκπροσωπήθηκε από τον Συνεργάτη υπ’ αριθ. 4, δηλαδή τη Scuola Superiore del
Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni [Ανώτερη Σχολή Εμπορίου, Τουρισμού, Υπηρεσιών
και Επαγγελμάτων]. Η σχολή κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια, αφενός διοργανώνοντας μια εκτεταμένη
εκστρατεία που στόχευε στους επαγγελματίες του τομέα, το Εμπορικό Επιμελητήριο και τους επαγγελματίες
του πιστωτικού ιδρύματος, και αφετέρου συνάπτοντας συμφωνίες με το Πανεπιστήμιο της πόλης για το
δεύτερο μέρος της κατάρτισης, ανιχνεύοντας τους πιο ελπιδοφόρους σπουδαστές και δημιουργώντας 4
καινοτόμες πράσινες επιχειρηματικές ιδέες. Αυτό κατέστη δυνατό χάρις στην εργασία προσαρμογής των
παραρτημάτων κατευθυντηρίων γραμμών INVESTINGREEN.
Ο Συνεργάτης αριθ. 4 επικαιροποίησε το παράρτημα «έντυπο εφικτότητας», εμπλουτίζοντάς το με
λεπτομερείς δείκτες. Ήταν επομένως δυνατό να αναλυθούν σε βάθος οι ιδέες που παρουσιάστηκαν, να
βαθμολογηθούν και να βρεθούν οι πιο ενδιαφέρουσες και προσαρμόσιμες.
Τέλος, δημιουργήθηκε ένα ad hoc παράρτημα για να δημιουργηθεί το επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτό
διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους, που στην περίπτωση αυτή προέρχονται κυρίως από τον ακαδημαϊκό
κόσμο, στη φάση δόμησης ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς καθοδηγούνται σε κάθε
βήμα. Στην περίπτωση αυτή, η ανάγκη αφορούσε πρωτίστως την εμπειρία των συμμετεχόντων: ενώ στη
Μούρθια η πρόσκληση για τις σειρές μαθημάτων INVESTINGREEN ενδιέφερε κυρίως αγρότες και
επαγγελματίες του γεωργικού τομέα, προκειμένου να ανακτήσουν εν μέρει τη δραστηριότητά τους, που την
περίοδο αυτή έχει πολύ χαμηλή οικονομική αξία, και να τη μετατρέψουν σε μια δραστηριότητα σχετική με την
πράσινη οικονομία, η κατάσταση στο Μιλάνο ήταν περισσότερο προσανατολισμένη στους σπουδαστές
θεμάτων σχετικών με την καινοτομία και τους πράσινους τομείς, για να τους βοηθήσει να κάνουν τις ιδέες
τους συγκεκριμένες δυνατότητες για εργασία. Η προσέγγιση που επιλέχθηκε έχει βασιστεί στη συμμετοχή
των σπουδαστών του Πανεπιστημίου ως επίδοξων πράσινων επιχειρηματιών, ήταν πραγματικά επιτυχής
μεταξύ των συμμετεχόντων και η SSCTSP αποφάσισε να χορηγήσει ένα μικρό επίδομα (500€ από τον
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προϋπολογισμό του προγράμματος) για να επιβραβεύσουν το καλύτερο επιχειρηματικό σχέδιο. Τέλος, το
Πανεπιστήμιο θα επιθυμούσε να επαναλάβει αυτόν τον πειραματισμό το επόμενο έτος, επειδή είναι μια καλή
ευκαιρία απασχόλησης για τους σπουδαστές του.
Η προσέγγιση του συνεργάτη υπ’ αριθ. 7 στο Γκαλάτι (ίδρυμα Satean) ήταν κυρίως ένα μείγμα μεταξύ των
δύο.
Από τη μια πλευρά, ο θεσμικός κόσμος συμμετείχε από την αρχή, ενεργοποιώντας το δίκτυο Ενώσεων
Κατηγορίας, Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επαγγελματικής Κατάρτισης. Από την άλλη πλευρά, υπήρξε
συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε βάθος, με τη συμμετοχή σπουδαστών στις συνεδρίες κατάρτισης.
Δημιουργήθηκε έντυπο συμμετοχής για τη συμμόρφωση με τις τυπικές υποχρεώσεις, με τήρηση του βαθμού
γραφειοκρατίας στη χώρα. Κατόπιν, το παράρτημα «Επιχειρηματική Ιδέα» εμπλουτίστηκε με ένα
ολοκαίνουργιο τμήμα σχετικό με τα κίνητρα για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης, τις πιθανές εξωτερικές και
εσωτερικές επιρροές για την επιτυχία της πρωτοβουλίας, και ένα μέρος αφιερώθηκε στις προηγούμενες
εμπειρίες και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν.

Η άσκηση αυτή έδειξε ότι το Πρότυπο INVESTINGREEN και τα παραρτήματά του πρέπει να θεωρηθούν ένα
καλό πλαίσιο για τις περιοχές που ενδιαφέρονται να βγουν από την κρίση και να δώσουν νέες ελπίδες στους
ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο πλαίσιο αυτό. Πρέπει, όμως, κάθε διαφορετικό τοπικό πλαίσιο να
κάνει προσπάθεια να λάβει το πρότυπο αυτό και να το προσαρμόσει στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του,
προκειμένου να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
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