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Revizuirea modelului INVESTINGREEN
Document de revizuire a orientărilor INVESTinGREEN
Următorul document își propune să rezume procesul de testare și adaptare a modelului INVESTINGREEN,
descris în orientările și anexele aferente, la nivel teritorial în timpul fazei pilot.
În special, vom vedea principalele diferențe dintre anexele originale ale modelului și adaptarea lor la nivel
local. Aceste anexe sunt:
1. Anexa A_Auto –Evaluare pentru antreprenori _1
2. Anexa B_ Auto –Evaluare pentru antreprenori _2
3. Anexa C_ Auto –Evaluare pentru antreprenori _3
4. Anexa D – profilul antreprenorului
5. Anexa E – Business Plan
6. Anexa F – Fezabilitate
Aceste anexe sunt un instrument practic care permit să se pună în aplicare activitățile de formare, în scopul
de a da formatorilor și beneficiarilor finali (potențialii antreprenori verzi) uneltele pentru pregătirea unui plan
de afaceri bun, pentru a sprijini ideile inovatoare și ecologice si pentru a avea mai multe sanse de a vedea
ideile lor de afaceri finanțate de institutele de credit.
Modelul NVESTINGREEN, creat în prima fază a proiectului pornind de la adaptarea Regional Honour Loan
(Regiunea Marche), a fost testat în 4 teritorii din Europa: Perugia (IT), Milano (IT), Murcia (ES) și Galati (RO).

Fiecare teritoriu a trebuit să ia în considerare contextul local odată ce partenerii au început să aranjeze
Proiectului Pilot.
Perugia, cu Partnerul N.2 (ITER Innovazione Terziario) a fost singurul partener care nu a făcut nici o
modificare la anexele originale, deoarece acestea se potrivesc perfect situației lor teritoriale.
Murcia, reprezentată de Partenerul n 3 (Municipalitatea din Murcia), da o contribuție importantă în "a doua
fază" in adaptarea modelului numit Pilot. Înainte de organizarea sesiunilor de formare, o lucrare de revizuire
a fost făcuta pentru pregătirea apelului public, care a fost explicat "Ca o etapă preliminară la recepția
(recrutarea) de inițiative antreprenoriale, munca a fost făcuta pentru a genera noi instrumente care vor
permite noilor antreprenori sa beneficieze de o atmosfera economica și sociala mai favorabila. Astfel, studiile
au fost efectuate cu privire la caracteristicile sectorului, backgroundul antreprenorilor și, de asemenea la
instrumentele financiare existente. Noile acorduri de finanțare au fost atinse impreuna cu băncile ".
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Anexele "Profilul antreprenorului Verde" au fost parțial fuzionate cu informațiile cu privire la tipul de formare
necesara, planificarea impreuna cu tutorele, precum și alte solicitari practice a informațiilor.
De asemenea, anexa "Avizul de fezabilitate" a fost complet readaptat pentru a avea un instrument rapid de
evaluare a ideii de afaceri și posibilul success al acesteia.
Pentru planul de afaceri și monitorizarea acestuia, două fișiere Excel au fost create și utilizate. Acest format a
permis o colectie mai eficientă a rezultatelor, care a făcut mai ușoara prelucrarea datelor într-o etapă
ulterioară.
Zona Milano a fost reprezentata de Partenerul n 4, și anume Scuola Superiore del Commercio, del Turismo,
dei Servizi e delle Professioni. Școala a făcut un efort mare, organizand o campanie complexa ce s-a adresat
profesionistilor din sector, Camera de Comerț și profesioniști din cadrul institututiilor de credit pe de o parte,
facand acorduri cu Universitatea din oraș pe de altă parte pentru a doua parte a trainingului, detectand cei
mai promițători elevi și creand 4 idei de afaceri inovatoare, ecologice. Acest lucru a fost posibil datorită
muncii de adaptare a anexelor de orientare INVESTINGREEN.
Partnerul N.4 a actualizat anexa "forma de fezabilitate", îmbogățind-o cu indicatori detaliați. Prin urmare, a
fost posibil să se analizeze profund ideile prezentate, sa se evalueze și să se găsească cele mai interesante
si adaptate idei .
În cele din urmă, a fost creata o anexă ad-hoc pentru a crea planul de afaceri. Aceasta usureaza munca
cursantilor, în acest caz, care vin în principal din mediul academic, în faza de structurare a unui plan de
afaceri concret, fiind ghidati la fiecare pas. În acest caz, necesitatea a fost în primul rând legată de
experiența participanților: în timp ce în Murcia cererea de cursuri INVESTINGREEN a venit in principal din
partea fermierilor interesați și profesioniștilor agricoli în scopul de a-si recupera parțial activitatea, în prezent
cu o valoare economică foarte scăzută și de a o converti într-o activitate legată de economia verde, situația
in Milano a fost mai orientată pe studenti in probleme legate de sectoarele verzi si de inovare, pentru a ajuta
ca ideile lor sa devina posibilități concrete de lucru. Abordarea aleasă a fost bazata pe implicarea studenților
Universității ce aspiră sa devina antreprenori verzi ai a avut într-adevăr succes printre părțile interesate și
SSCTSP ce au decis să dea un mic bonus (500 € din proiectul de buget) pentru cel mai bun plan de afaceri.
În cele din urmă, Universitatea ar dori să reia pentru anul viitor aceasta experimentare pentru că a fost un
bun prilej de ocupare a forței de muncă pentru elevii lor.
Abordarea Partnerului n. 7 din Galati (Fundația Satean) a fost în principal o combinație între cele două.
Pe de o parte, cuvântul instituțional a fost implicat de la început, activand rețeaua lor de Asociații, instituțiile
de credit și Formare Profesională, pe de altă parte, a existat o implicare profundă a Universității, cu
participarea studentilor la sesiunile de instruire.

Un formular de participare a fost creat pentru respectarea unui angajament formal, si pentru a respecta
gradul de birocratie din țară. Apoi, anexa "Ideea de afaceri" a fost îmbogățita cu o nouă parte referitoare la
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motivațiile pentru a începe o nouă afacere, posibilele influențe externe și interne pentru succesul inițiativei, și
o parte dedicată experiențelor anterioare si calificarilor dobândite.
Acest exercițiu arată că modelul INVESTINGREEN și anexele acestuia ar trebui să fie considerate un cadru
bun pentru teritoriile interesate de a ieși din criză și a da noi speranțe pentru oamenii care trăiesc și lucrează
în acest context. Dar un efort suplimentar ar trebui să fie făcut de fiecare context local diferit pentru a lua
acest model și a-l adapta la nevoile și exigențele acestora, în scopul de a ajunge la un rezultat satisfacator.
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