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In acest numar:
1. Analiza Competentelor necesare
pentru Green Start-up-uri
2. Personalizarea modelului regional al
împrumutului Onoare transferat

Dragi prieteni,,
A doua scrisoare de informare a fost acum lansata, furnizand informatii actualizate

3. Partneri in cadrul Seminarului

cu privire la proiectul INVESTinGREEN jobs & skills.Proiectul are ca scop valorificarea

transnational/ Ayuntamiento de Murcia -

experiențelor din mai multe țări ale UE, în scopul de a sprijini și stimula crearea de

Spania / 11 & 12 iunie 2014

noi start-up-uri verzi, facilitand ocupărea forței de muncă in sectorul verdeși

4. Planul de actiune pentru Pilot Action

dezvoltarea legăturilor între lumea universitarași lumea muncii.

Learning
Analiza competentelor necesare pentru strat-up-urile din sectorul verde
5. InvestinGreen la Ecomondo
International Trade Fair of Material
&Energie regenerabilasi dezvoltare

In cadrul proiectului Investin Green , s-a concluzionat o analiza asupra
competentelor necesare pentru dezvoltarea unui start-up, in fiecare dintre tarile
participante (IT , BG, EL, ES, RO).

durabilă
Sondajul, de teren, de birou si de cercetare a fost efectuat pentru a defini
contextul general al intreprinderilor verzi si sansele de angajare din fiecare tara
precum si existenta managementului inovator si a competentelor transversale
din sectorul verde.
Pentru mai multe informatii, contactati:
daniela.grilli@provincia.perugia.it

Analiza raspunsurilor din tarile studiate prezinta un accord universal cu privire la:
identificarea oportunitatilor de crestere si dezvoltare in actuala piata a
economiei verzi; principalele riscuri si amenintari la adresa cresterii de
piata;principalele actiuni si instrumente pentru a profita de oportunitati si a face
fata riscurilor; importanta crearii de sinergii pentru dezvoltarea economiei verzi .
Lipsa de omogenitate a majjoritatii celor intervievati cu privire la : elementele
specifice care ar trebui sa fie imbunatatite in zonele operationale , dar si
aptitudinile sociale care au dus la succesul intreprinderii sau care sunt necesare
pentru un start-up , sau care trebuie imbunatatite, ce se datoreaza
caracteristicilor particulare ale intreprinderilor studiate in fiecare tara (de
exemplu, in sectorul ocuparii fortei de munca , marimea intreprinderii, defalcarea
de angajati/locul de munca).
In general, ca un rezultat al cercetarii comparative derulate, reiese ca viitorul
economiei verzi va fi determinat de vointa politica si modalitatile de sprijin, fiind
un sector care joaca un rol important in economia fiecarei tari. Pentru mai multe
detalii vizitati :www.investingreen.eu

InvestinGreenSeminarul Transnational,
11 & 12 Iunie 2014, Murcia, Spain

Personalizarea modelului regional Honour Loan transferat

Indicatii clare refiritoare la personalizarea modelului pe baza experientei de success a regiunii Marche Honour Loan (Imprumutul
de Onoare), sunt disponibile pe site-ul proiectului , oferind baza pentru crearea si finantarea de noi intreprinderi intr-un context
European in sectoarele de servicii legate de economia verde, prin experimentareaa 4 zone pilot: 2 in Italia, 1 in Romania si 1 in
Spania. Idea este crearea unei noi metodologii care, spre deosebire de Imprumutul regional de onoare, presupune o pregatire
in doua etape: formarea de formatori (tutori si consilieri) si formarea de potentiali antreprenori in masura sa stabileasca toate
conditiile care insotesc procesul de start-up, sa-l faca mai solid si fezabil, si, prin urmare cu mai multe sanse sa fie finantat de
catre banci si institutiile de credit.

Seminarul transnational / Ayuntamiento de Murcia - Spain / 11 & 12 June 2014
A doua intalnire transnationala s-a desfasurat in perioada 11-12 iunie 2014 in sala de Conferinte a Agentiei Localade Dezvoltare
., oras Murcia. Prima zi a fost deschisa publicului, cu scopul de a prezenta proiectul Investingreen diferitelor parti interesate. A
doua zi a fost dedicat lucrului intern. Partenerii ce reprezinta propriile organizatii care au luat parte la reuniune au fost urmatorii:
Dl. Bruno Palazzetti (Perugia), Dna. Barbara Coccetta (Perugia), Dl. Antonio Secchi (Regiunea Marche) – Skype, Dna. Silvia Degli
Esposti (ITER), Dna. Lorena Ragnoni (ITER), Dna. Mercedes Hernαndez (Ayuntamiento de Murcia), Dna. Mayka Verde
(Ayuntamiento de Murcia), Dl. Ivαn Valls (Ayuntamiento de Murcia), Dl. Eliana Branca (SSCTSP), Dl. Daniel Sala (SSCTSP), Dl.
Leonardo Delfitto (Italia Forma), Dna. Elena Kousta (INE/GSEE) – Skype, Dl. Catalin Mustata (SATEAN), Dl. Andy Stoycheff (School
of Management Adam Smith). In prima zi au fost desfasurate mai multe conferiinte de către diferiții actori implicați în domeniul
economiei ecologice din Murcia {Consilierul orasului Murcia pentru ocuparea forței de muncă, comerț, afaceri și
programeeuropene; Un reprezentant al CETENMA (Centrul Regional de Tehnologie pentru Energie și Mediu); Un reprezentant al
Agenției Locale pentru Energie, orașul Murcia; Reprezentanți ai diferitelor instituții private de credit; Președintele AEMA (Asociatia
pentru afaceri de mediu în regiunea Murcia).

Octombrie - Noiembrie 2014: experimentarea INVESTinGREEN incepe in Italia, Spania si Romania
Satean a prevăzut un sistem pentru organizarea practică și logistica a atelierelor de informare pentru tutori / Consilierii.
Această acțiune este strict legată de acțiunea anterioară 3.1., in ceea ce privește faza preliminară de organizare și înființare a
Pilot Action Learning pentru formarea de formatorilor și operatorii locali SPO in sprijinul actorilor care operează pentru dezvoltarea
start-up-urilor. "Formarea formatorilor" va fi dezvoltata in ateliere de lucru teoriceși practice realizate în Perugia, Milano-IT, MurciaES, Braila / Galati-RO. Fiecare atelier va avea o durata de 2 zile si se va realiza în urma liniilor directoare comune create și
împărtășite în WP2.
Atelierele vor fi axate pe 1), serviciul de informații inițiale privind prima evaluare a ideii verzi, potențialul antreprenorial și colectarea
primele date de informare; 2) orientarea profesională și informațiile oferitestudentilorși adulților, încurajându-i să se angajeze în
cursuri de formare profesională care conduc la dobandirea de competențele în domeniilecerute de domeniul verde, facilitând
dezvoltarea de legături mai strânse între lumea de învățare și lumea muncii.
De asemenea, este o analiza a pre-fezabilitatii ideii de afacere verde și a atitudinii. Această acțiune de învățare vizează impactul
asupra următoarelor servicii: consiliere profesională pe piața ecologică, asistenta individuala, programe de formare (a
competentelor transversalei pentru spiritul antreprenorial verde și management, a cunoștințelor tehnice specifice și abilităților în
ceea ce privește gestionarea anumitor resurselor naturale și de mediu). În această perioadă, Satean a oferit un tabel pentru a fi
completat cu informații utile pentru organizarea Pilot Action.
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INVESTinGREEN Participa la ECOMONDO INTERNATIONAL TRADE FAIR OF MATERIAL AND ENERGY RECOVERY AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT (http://www.ecomondo.com/)

Liderul de parteneriat Provincia Perugia va promova proiectul IVESTINGREEN in Rimini (Italia), 5-8 Noiembrie 2014 in zonele de
diseminare (stand N.017 Pad. D1). Ecomondo este hub-ul cu cea mai inalta calificare pentru training national si international –
Informatii- Cursuri de perfectionare – Inovare – Cercetare si dezvoltare, si este forumul ideal unde companiile expozante pot
intalni intreprinderile concurente , parteneri publici/ privati nationali si internationali si noi clienti targhet din industrie, servicii,
constructii, administratii publice. Astfel, evenimentul prezinta situatia ideala de promovare a modelului verde pentru strat-up-uri
si instrumentele sale in scopul de a oferi noi antreprenori si companii existente pentru a face fata provocarilor economiei verzi.

Regiunea Marche a prezenta proiectul INVESTinGREEN in timpul Seminarului “THE ART OF BEING…CREATIVE ENTREPRENEURS.
OPPORTUNITIES FOR YOUNGSTERS AND UNEMPLOYED PERSONS IN THE TRONTO VALLEY AREA”

Regiunea Marche a participat la seminarul organizat de Uniunea Municipalităților din Valea Tronto (Ascoli Piceno,
Italia).
Evenimentul a pivotat asupra posibilităților de finanțare pentru start-up-uri la nivel regional și provincial. Intervențiile au
fost facute asupra Imprumultului de Onoare Regional , crearea unui plan de afaceri eficient, posibilitățile de finanțare
la nivel european și național.
În special, în timpul acestui eveniment Managerul de Proiect din regiunea Marche, Antonio Secchi, a avut o
intervenție asupra Imprumultului Regional de Onoare și a prezentat inițiativa INVESTinGREEN, scopurile sale,
obiectiveleși eventualulimpact asupra teritoriului în termeni de creștere economică.

