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Втори бюлетин

INVESTinGREEN
jobs and skills
Проект 2013-1-IT1-LEO05-04000,
Трансфер на иновации,
Програма “Леонардо да Винчи”

В този брой:
1. Анализ на компетенциите за зелени
старт-ъп бизнеси
2. Адаптиране на трансферирания
модел на “Почетния заем”

Скъпи приятели,
Вторият информационен бюлетин на INVESTinGREEN вече е публикуван и

3. Партньорска работна среща с

предоставя актуална информация за проекта INVESTinGREEN jobs & skills.

домакинството на кметството на

Проектът има за цел да се възползва от натрупания опит в няколко страни от

Мурсия (Испания), 11-12 юли 2014

ЕС, за да подкрепи и насърчи създаването на нови зелени старт-ъп компании,

4. План за действие за пилотните

да подобри заетостта в сектора и да намали пропастта между света на
обучението и света на работата.

обучителни дейности
5. Проектът InvestinGreen на
международния търговски панаир
Еcomondo - International Trade Fair of

Анализ на компетенциите за зелени старт-ъп бизнеси
В рамките на проект InvestinGreen беше извършен анализ на нуждите от
компетенции за създаване и развитие на нови компании във всяка от

Material & Energy Recovery and

участващите страни (IT, BG, EL, ES, RO). Проучването имаше за цел да

Sustainable Development

установи общия контекст на зелените компании и заетостта в тях за всяка от
страните, както и съществуването на иновативни управленски и “меки”

За повече информация можете да се
обърнете към г-н Андрей Стойчев:
andy@adamsmith.bg

умения, свързани със зеления сектор. Анализът на резултатите показва общо
съгласие по отношение на: идентифицирането на възможности за растеж и
развитие в рамките на сегашните зелени пазари; основните заплахи и
рискове за пазарен растеж; основните действия и инструменти за
експлоатиране на възможностите и управляване на рисковете; важността от
създаване на синергии, насочени към развитието на зелените пазари.
Респондентите дават различни отговори по отношение на: конкретните
елементи, които трябва да бъдат променени в оперативната рамка,
социалните умения, които водят до успех на фирмата или пък се нуждаят от
подобрение, както и дали това се дължи на специфични особености на
обследваните
служители)

фирми

(напр.

Сравнителното

икономически

проучване

сектор,

достигна

до

размер,

брой

заключението,

че

бъдещето на зелената икономика като важна част от националните
Международна партньорска среща,
11-12 юни 2014, Мурсия

икономики ще бъде определено от политическата воля и подкрепата за нея.
Повече информация наwww.investingreen.eu

Адаптиране на трансферирания модел на “Почетния заем”
В сайта на проекта могат да бъдат намерени специфични насоки за модела за адаптиране, основани на успешния
опит на „почетния заем“ на италианския регион Марке. Тези насоки и моделът представляват базата за създаването и
финансирането на нови компании в европейски контекст и в сектора на услугите, свързани със зелената икономика.
Експериментално прилагане на модела се извършва в четири пилотни територии: 2 в Италия и по една в Испания и
Румъния. Идеята е да се създаде нова методология, която – за разлика от оригиналния модел – предвижда двустепенно
обучение: обучение на обучители (ментори и наставници) и обучение на потенциални предприемачи, които са в
състояние да доведат до успех процеса на създаване на нова компания и да финансират предприемаческата си идея
чрез банки или други кредитни институции.

Партньорска работна среща с домакинството на кметството на Мурсия (Испания), 11-12 юли 2014
Втората транснационална среща по проекта InvestinGreen се проведе на 11 и 12 юни 2014 г. в конферентната зала на
Агенцията за местно развитие към град Мурсия. Първият ден беше отворен за посетители, като целта беше да се
презентира проектът пред различни заинтересовани страни. Вторият ден беше посветен на въпроси, свързани с
напредъка и планирането на дейностите по проекта. Партньорите бяха предсатвени от: г-н Бруно Палацети (Провинция
Перуджа), г-жа Барбара Крочета (Провинция Перуджа), г-н Антонио Секи (Регион Марке) – чрез видеовръзка, г-жа Силвия
Дели Еспозити (ITER), г-жа Лорена Раньони (ITER), г-жа Мерседес Ернандес (Кметство Мурсия), г-жа Майка Верде
(Кметство Мурсия), г-н Ибан Валс (Кметство Мурсия), г-жа Елена Бранка (SSCTSP), г-жа Даниела Сала (SSCTSP), г-н
Леонардо Делфито (Italia Forma), г-жа Елена Коста (INE/GSEE) – чрез видеовръзка, г-н Каталин Мустата (SATEAN), г-на
Андрей Стойчев (Колеж по мениджмънт „Адам Смит“). По време на първия ден бяха представени опит и позиции от
страна на редица участници в сектора на зелената икономика от Мурсия – градският съветник за заетостта, търговията,
бизнеса и европейските програми, представител на регионалния технологичен център за енергия и околна среда)
представител на местната енергийна агенция на град Мурсия, представители на кредитни институции, президентът на
асоциацията за екологичен бизнес в регион Мурсия.

Октомври - ноември 2014: Пилотното изпробване на INVESTinGREEN започва в Италия, Испания и Румъния
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съветници/наставници. Обучението за обучители ще бъде проведено чрез теоретични и практически уъркшопи в Перуджа и
Милано (Италия), Мурсия (Испания) и Браила/Галац (Румъния). Всеки от тях ще е с продължителност от два дни и ще бъде
осъществен при спазване на Общите насоки, създадени и споделени на по-ранен етап от проекта. Обучението ще се
фокусира върху: (1) информационното обслужване при началното оценяване на зелената идея и капацитета на
предприемачите, както и събирането на първоначален набор от данни; (2) професионалното ориентиране и
информирането на студенти и възрастни, насърчаването им при избор на обучителни програми, водещи до компетенции,
за които има голямо търсене в зеления сектора, улесняването и укрепването на връзките между образователната система
и реалния бизнес. Тези действия всъщност представляват предварителен анализ и оценка за приложимостта на зелената
идея. Очаква се тази дейност да окаже влияние върху следните услуги: професионално ориентиране по отношение на
зеления сектор, индивидуална подкрепа, обучителни програми.
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INVESTinGREEN участва в международния панаир “Екомондо” - ECOMONDO INTERNATIONAL TRADE FAIR OF MATERIAL AND
ENERGY RECOVERY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (http://www.ecomondo.com/)

Водещият партньор по проекта, Привинция Перуджа, ще промотира INVESTinGREEN на панаира в Римини, от 5 до 8
ноември 2014 г. в информационната зона (щанд N.017 Pad.D1).

Екомондо е високоспециализиран хъб за национални и международни срещи по оста Обучение – Информация –
Курсове за опресняване – Иновации – Изследователска и развойна дейност и е идеалното място за срещи между
изложители, местни и международни потенциални партньори (частни и обществени организации), нови клиенти от
индустрията, услугите, строителството, публичната администрация, комуналните услуги.

Регион Марке представи INVESTinGREEN по време на семинара “ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕШ КРЕАТИВЕН... ПРЕДПРИЕМАЧ.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИ ХОРА И БЕЗРАБОТНИ В РАЙНА НА ДОЛИНАТА НА ТРОНТО”

Регион Марке взе участие в семинара, организиран от Съюза на общините от долината на Тронто (Италия).
Събитието беше фокусирано върху възможностите за финансиране на старт-ъп компании на регионално и
провинциално ниво.
По време на събитието мениджърът на проекта от страна на регион Марке, г-н Антонио Секи, направи изказване,
посветено на “Почетния заем” и на инициативата INVESTinGREEN, нейните намерения, цели и възможен ефект върху
общността по отношение на повишаване на заетостта и икономическото развитие.

