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Η προσαρµογή του µεταβιβαζόµενου Μοντέλου του Περιφερειακού ∆ανείου ΤιµήςRegional Honour Loan
Ειδικές κατευθυντήριες γραµµές του προσαρµοζόµενου Μοντέλου Προσαρµογής, βασιζόµενες στις επιτυχηµένες
εµπειρίες του ∆ανείου Τιµής της Περιφέρειας των ΜάρκεMarche Region Honour Loan, είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα
του έργου, παρέχοντας τις βάσεις για τη δηµιουργία και τη χρηµατοδότηση νέων επιχειρήσεων, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο,
στους τοµείς υπηρεσιών σχετικά µε την Πράσινη Οικονοµία , µέσω του πειραµατισµού σε 4 πιλοτικές περιοχές: 2 στην
Ιταλία, 1 στη Ρουµανία και 1 στην Ισπανία. Η ιδέα είναι να δηµιουργηθεί µία νέα µεθοδολογία, η οποία, διαφορετικά
από το Περιφερειακό ∆άνειο ΤιµήςRegional Honour Loan, συνεπάγεται

εκπαίδευση σε δύο στάδια:βηµάτων:

την
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εκπαίδευση των εκπαιδευτών (εκπαιδευτώνεκπαιδευτές και συµβούλωνσυµβούλους) και την εκπαίδευση των πιθανών
επιχειρηµατιών, ώστε να είναι σε θέση να δηµιουργήσουν όλες τις προϋποθέσεις που θα συνοδεύσουν την διαδικασία
σύστασηςέναρξης νέων επιχειρήσεων, θα την κάνουννα γίνουν πιο σταθερήσταθερές και εφικτήεφικτές και ως εκ
τούτου µε περισσότερες πιθανότητες χρηµατοδότησηςνα χρηµατοδοτηθούν από τις τράπεζες και τα πιστωτικά
ιδρύµατα.

∆ιακρατική Ηµερίδα Εταίρων/ Ayuntamiento de Murcia – Ισπανία 11 & 12 Ιουνίου 2014
Η δεύτερη ∆ιακρατική Συνάντηση στα πλαίσια του έργου InvestinGreen πραγµατοποιήθηκε από τις 11 µέχρι τις 12 Ιουνίου 2014
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οργανισµού Τοπικής Ανάπτυξης, στην πόλη Μούρθια.Μέρσια. Η πρώτη ηµέρα ήταν ανοιχτή
στο κοινό γενικά, µε σκοπό να παρουσιάσει το έργο InvestinGreen σε διάφορους ενδιαφερόµενους φορείς.. Η δεύτερη ηµέρα
ήταν αφιερωµένη στην εσωτερική εργασία.
Οι εκπρόσωποι των οργανισµών των εταίρων που συµµετείχαν στη συνάντηση ήταν οι ακόλουθοι: ΚοςΚύριος Bruno Palazzetti
(Επαρχία της Περούτζια), Κακυρία Barbara Coccetta (Επαρχία της Περούτζια), Κοςκύριος Antonio Secchi (ΠεριφέρειαΠεριοχή
Μάρκε) – µέσω Skype, Κακυρία Silvia Degli Esposti (ITER), Κακυρία Lorena Ragnoni (ITER), Κακυρία Mercedes Hernαndez
(∆ήµος Μούρθια), ΚαAyuntamiento de Murcia), κυρία Mayka Verde (∆ήµος Μούρθια), ΚοςAyuntamiento de Murcia), κύριος
Ivαn Valls (∆ήµος Μούρθια), ΚαAyuntamiento de Murcia), κυρία Eliana Branca (SSCTSP), Κοςκύριος Daniel Sala (SSCTSP),
Κοςκύριος Leonardo Delfitto (Italia Forma), Κα Έλενα Κούστα (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) – µέσωκυρία Elena Kousta (INE/GSEE) – Skype,
Κακυρία Catalin Mustata (SATEAN), Κοςκύριος Andy Stoycheff (Σχολή διοίκησης επιχειρήσεων, Adam Smith). Την Κατά την
πρώτη ηµέρα, πολλά συνέδρια διεξήχθησαν από διάφορους φορείς που εµπλέκονται στον τοµέα της πράσινης οικονοµίας,
στη Μούρθια {στην Μέρσια (Ο δηµοτικός Σύµβουλος της ΜούρθιαΜέρσια για την Απασχόληση, το Εµπόριο, τις Επιχειρήσεις
και τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα)·). Ένας εκπρόσωπος του της CETENMA (Περιφερειακό Κέντρο Τεχνολογίας για την Ενέργεια
και το Περιβάλλον)·). Ένας εκπρόσωπος του Οργανισµού Τοπικής Ενέργειας, της πόλης της Μούρθια· εκπρόσωποι Μέρσια.
Οκτώβριος – Νοέµβριος

2014: Ο ΠειραµατισµόςThe Experimentation INVESTinGREEN Ξεκινάει στην Ιταλία, την Ισπανία και τη

ΡουµανίαStarts in Italy, Spain and Romania
Η Ο Satean παρείχε παρέχει ένα σύστηµα για την πρακτική και λογιστική οργάνωση των ενηµερωτικών συναντήσεων εργασίας για
τους εκπαιδευτές / συµβούλους. Η ενέργεια αυτή σχετίζεται αποκλειστικά µε την προηγούµενη δράση ενέργεια 3.1, αφορώντας το
προκαταρκτικό στάδιο

οργάνωσης και δηµιουργίας των Πιλοτικών ∆ράσεων Μάθησης για την Εκπαίδευσηκαι Εκπαίδευσης

εκπαιδευτών και τοπικών φορέων ∆ΥΑ υποστήριξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που ενεργούν για την ανάπτυξη νεοσύστατων
επιχειρήσεων.έναρξη της ανάπτυξής τους. Η « εκπαίδευση των εκπαιδευτών» θα υλοποιηθεί µέσω θεωρητικών και πρακτικών
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σεµιναρίωνσυναντήσεων εργασίας που διεξάγονταιδιεξάγονταιι στην Περούτζια και, στο Μιλάνο της Ιταλίας, στη Μούρθια της
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Ισπανίας, στη-Ιταλία, Μέρσια-Ισπανία, Μπραϊλα/-Γαλάτι της Ρουµανίας.-Ρουµανία. Κάθε σεµινάριοσυνάντηση εργασίας θα έχει
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διάρκεια 2 ηµερών και θα υλοποιηθεί ακολουθώντας τις Κοινές Κατευθυντήριες Γραµµέςακολουθούµενη κοινές κατευθυντήριες
γραµµές που δηµιουργήθηκαν και µοιράστηκαν στο Πακέτο Εργασίας 2. Τα σεµινάριαΟι συναντήσεις εργασίας θα επικεντρωθούν:
στην 1) στην αρχική υπηρεσία πληροφοριών της πρώτης αξιολόγησης της πράσινης ιδέας και του υποψήφιουπιθανού
επιχειρηµατία και τη συλλογή των πρώτων πληροφοριών,. 2) στην επαγγελµατική καθοδήγηση και πληροφόρηση µαθητών και
ενηλίκωνσε µαθητές και ενήλικες, ενθαρρύνοντάς τους να συµµετέχουν σε µαθήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης που οδηγούν
στην ανάπτυξη ικανοτήτων

σε τοµείς υψηλής ζήτησης στην πράσινη οικονοµία, διευκολύνοντας την ανάπτυξη ισχυρότερων

δεσµών µεταξύ του κόσµου της µάθησης και της εργασίας. Είναι επίσης Επίσης είναι ένα είδος προκαταρκτικής ανάλυσης
σκοπιµότηταςπριν την εφαρµογή της πράσινης επιχειρηµατικής ιδέας και των τοποθετήσεων. Σκοπός αυτής της δράσης Αυτή η
δράση εκµάθησης είναι να επιδράσειστοχεύει στην επίδραση στις ακόλουθες υπηρεσίες: επαγγελµατική καθοδήγηση για πιο
πράσινη οικονοµία, ατοµική βοήθεια, προγράµµατα κατάρτισης, (σε εγκάρσιεςαπαλές πράσινες δεξιότητες για πράσινη
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Το INVESTinGREEN συµµετέχει στη ∆ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ιεθνή Εµπορική Έκθεση (ECOMONDO) ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και υλικών και Αειφόρου
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Ανάπτυξης (http://www.ecomondo.com/)

Ο Επικεφαλής Εταίροςεπικεφαλής εταίρος, η επαρχία της Περούτζια, θα προωθήσει το έργο INVESTinGREEN στο
Ρίµινι (Ιταλία), 5-8 Νοεµβρίου 2014, στην περιοχή διάδοσης (stand N.017 Pad.D1).
H Ecomondo είναι ο υψηλής ποιότητας κόµβοςχώρος για εθνική και διεθνή Κατάρτιση - Πληροφόρηση –
Ανακύκλωση Γνώσεων - Καινοτοµία – Έρευνα και Ανάπτυξηκατάρτιση - πληροφόρηση - επαναληπτικά µαθήµατα
- καινοτοµία και ανάπτυξη και είναι το ιδανικό φόρουµ όπου οι εκθέτες εταιρείες – εκθέτες µπορούν να
συναντήσουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, εθνικούς και διεθνείς εταίρους του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και
νέους υποψήφιουςπιθανούς πελάτες από τους τοµείς της βιοµηχανίας, των υπηρεσιών, των κατασκευών, των
δηµόσιων

διοικητικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. Έτσι, η εκδήλωση

αποτελείαντιπροσωπεύει την ιδανική κατάσταση για να προωθηθεί το µοντέλο της έναρξης των πράσινων
νεοσύστατων επιχειρήσεων και των εργαλείων του, προκειµένου να δώσει στους νέους επιχειρηµατίες και στις
υπάρχουσες εταιρείες τα εφόδια να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της πράσινης οικονοµίας!.

Η Περιφέρεια Μάρκε παρουσίασεπαρουσιάζει το έργο INVESTINGREEN κατά τη διάρκεια της ηµερίδας: «Η ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ…… ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΝΤΟτεχνική του να είσαι…… δηµιουργικός επιχειρηµατίας. Ευκαιρίες για τους νεότερους και
άνεργους στην περιοχή της Κοιλάδας του Τρόντο»

Η Περιφέρεια Μάρκε συµµετείχε στην ηµερίδα που διοργανώθηκε από την Ένωση ∆ήµων της Κοιλάδας Τρόντο. (Ascoli
Piceno, Ιταλία).
Η εκδήλωση περιστράφηκεπεριστρέφεται γύρω από τις δυνατότητες χρηµατοδότησης νεοσύστατωνγια την έναρξη νέων
επιχειρήσεων σε περιφερειακό και επαρχιακό επίπεδο. Παρεµβάσεις έγιναν σχετικά µε το Περιφερειακό ∆άνειο Τιµής, στο
Regional Honor Loan, στη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού επιχειρηµατικού σχεδίου, στις δυνατότητες
χρηµατοδότησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης αυτής, ο Υπεύθυνος του Έργουέργου από την Περιφέρεια Μάρκε, o
Antonio Secchi, έκανε µία παρέµβαση σχετικά µε το Περιφερειακό ∆άνειο Τιµήςστο Regional Honor Loan και παρουσίασε
την πρωτοβουλία INVESTINGREEN, τους στόχους της, τα αντικείµενά της και την πιθανή επίδρασή της στην περιοχή από
την άποψη της οικονοµικής ανάπτυξης.

October - November 2014: The Experimentation INVESTinGREEN Starts in Italy, Spain and Romania

