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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Πρώτο ενηµερωτικό
δελτίο

INVESTinGREEN
θέσεις εργασίας και δεξιότητες
έργο 2013-1-IT1-LEO05-04000
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ TOI
Πρόγραµµα Leonardo da Vinci

Σε αυτό το τεύχος
1. Ποια είναι η προέλευση του µοντέλου
INVESTinGREEN;
2. Ποιος χρησιµοποίησε το µοντέλο Prestito
d’Onore;

Αγαπητοί φίλοι,
Σας πληροφορούµε ότι η PROVINCIA DI PERUGIA - Ιταλία,

η REGIONE

3. Οµάδες-στόχος

MARCHE - Ιταλία, η ITER - Ιταλία, το Ayuntamiento de Murcia - Ισπανία, η

4. Η κατάσταση του έργου

Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni -

5. Πώς µπορώ να συµµετάσχω σε αυτή

Ιταλία, η ITALIA FORMA srl - Ιταλία, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ -

την πρωτοβουλία;

Ελλάδα, το Fundatia Satean – Ρουµανία και το NTC - Adam Smith College

Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούµε στείλτε µήνυµα στη
διεύθυνση:
daniela.grilli@provincia.perugia.it

of Management, – Βουλγαρία, που συµµετέχουν στο έργο INVESTinGREEN
άρχισαν να αναπτύσσουν τη δική τους διαδροµή ανάπτυξης. Μπορείτε να
λάβετε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνώντας µε τον εκπρόσωπο της
διαδικασίας ανάπτυξης για κάθε χώρα.
Ποια είναι η προέλευση του INVESTinGREEN;
Το INVESTinGREEN αναφέρεται στην επιτυχηµένη ορθή πρακτική που έχει
ωριµάσει τα τελευταία χρόνια στην περιφέρεια Μάρκε (Υπουργείο
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Υπηρεσιών Απασχόλησης) στο έργο
«PRESTITO D'ONORE REGIONE MARCHE» (Περιφερειακό δάνειο τιµής). Η
µεταφορά θα αφορά τη διαδικασία που εφαρµόζεται στην επικράτεια της
περιφέρειας Μάρκε, χάρη στην οποία η περιφέρεια Μάρκε πειραµατίστηκε
µε µια σειρά από καινοτόµες και µεταρρυθµιστικές υπηρεσίες που
παρέχονται από τοπικές ιδιωτικές και δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης

Μέλη του έργου

σε συνεργασία µε λοιπούς παράγοντες, όπως φορείς παροχής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τράπεζες, σύµβουλοι για
την υποστήριξη και την ενίσχυση της δηµιουργίας νέων start-up
επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την ανάπτυξη πιο στενών δεσµών µεταξύ
του κόσµου της µάθησης και του κόσµου της εργασίας.

Πρώτο ενηµερωτικό δελτίο
ΣΕΛΙ∆Α 2
Ποιος χρησιµοποίησε το µοντέλο Prestito d’Onore;

ΠΡΩΤΟ

Το σχέδιο προσαρµόζει και µεταφέρει µια µεθοδολογική προσέγγιση βάσει του PRESTITO D'ONORE (∆ΑΝΕΙΟ
ΤΙΜΗΣ) της περιφέρειας Μάρκε που εφαρµόζεται µε επιτυχία από το 2006 από την περιφέρεια Μάρκε / Μεταβιβάζων
Εταίρος (Υπουργείο Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Υπηρεσιών Απασχόλησης) - Ιταλία.
Η περιφέρεια Μάρκε έχει υποστηρίξει τη δηµιουργία περίπου 400 νέων start-ups στην επικράτεια της περιφέρειας
κάθε χρονιά (2006-2008: 488 start-ups· 2010-2012: 480 νέες start-ups, σε συνεργασία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς
φορείς (Banca Marche, SIDA GROUP, CAMERA WORK).
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/prestitodonore.aspx
Οµάδες-στόχος
Καθορίζονται για κάθε δράση διάφοροι ευρωπαϊκοί εκπρόσωποι και σηµαντικοί παράγοντες που πρόκειται να
συµµετέχουν, εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετική διαφάνεια και ενηµέρωση σχετικά µε το έργο και τον ρόλο που
διαδραµατίζει η Κοινότητα. Ως εκ τούτου, στη διαδικασία µεταφοράς θα συµµετέχουν άµεσα:

-

κρατικές διοικητικές δοµές, υπουργεία και πανεπιστήµια

-

τοπικές και περιφερειακές αρχές

-

ιδιωτικοί φορείς - µικροµεσαίες επιχειρήσεις και σύλλογοι

-

κοινωνικοί εταίροι

-

φορείς επιχειρηµατικής υποστήριξης και δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης

-

εκπαιδευτές

-

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής

-

δυνητικοί επιχειρηµατίες ως τελικοί δικαιούχοι.

Η κατάσταση του έργου
Οι εταίροι έχουν οριστικοποιήσει την ανάλυση εθνικών αναγκών. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε εταίρος διεξήγαγε µια έρευνα
σχετικά µε τη συµµετοχή εθνικών/περιφερειακών «πράσινων» εταιρειών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και
ανάλυση σε θεσµικό πλαίσιο και σε σχέση µε το εθνικό πλαίσιο. Συγκεντρώθηκαν τα συµπεράσµατα και καταρτίστηκε
µια έκθεση σχετικά µε τις ανάγκες ικανοτήτων, χαρτογραφώντας τους φορείς δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης
(∆ΥΑ) και λοιπούς φορείς επιχειρηµατικής υποστήριξης. Τα αποτελέσµατα συνοψίστηκαν στις εκθέσεις και συγκρίθηκαν
για να προκύψει µια Συγκριτική Ανάλυση για το Προφίλ και τις ∆εξιότητες, που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη
Πράσινων Επιχειρήσεων. Η κατάρτιση θα εφαρµοστεί σύντοµα σε Πιλοτικές ∆ράσεις Εκµάθησης που απευθύνονται σε
ενδιάµεσους δικαιούχους σε κάθε επικράτεια πειραµατισµού, όπως η Ούµπρια και η Λοµβαρδία (Ιταλία), η Περιφέρεια
της Μούρθια (Ισπανία), η νοτιοανατολική Ρουµανία. Ένα διακρατικό σεµινάριο υλοποιήθηκε στην Περούτζια (2 Απριλίου
2014) για να παρουσιαστεί το αρχικό µοντέλο του PRESTITO D'ONORE (∆άνεια Τιµής).

Πώς µπορώ να συµµετάσχω σε αυτή την πρωτοβουλία;
Παρακαλούµε απαντήστε σε αυτό το ηλεκτρονικό µήνυµα, αναφέροντας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - Ιδιότητα - διεύθυνση,
τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Θα ενηµερώνεστε συνεχώς για την πρόοδο του έργου, τις
δραστηριότητες και µπορείτε επίσης να λαµβάνετε πληροφορίες σχετικά µε την τρόπο εφαρµογής της µεθοδολογίας
στην επικράτειά σας.
Αυτό το έργο πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το περιεχόµενο αυτού του έργου δεν
αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ούτε συνεπάγεται τυχόν ευθύνη εκ µέρους της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

