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Бюлетин, първо издание

INVESTinGREEN
jobs and skills
Проект 2013-1-IT1-LEO05-04000
Трансфер на иновации – TOI
Програма Леонардо да Винчи

В този брой:
1. Откъде идва моделът
INVESTinGREEN?

Скъпи приятели,

2. Кой е използвал модела до
момента?

Информираме Ви, че Провинция Перуджа (Италия), регион

3. Целеви групи

Марке (Италия), ITER (Италия), Област Мурсия (Испания), Висше

4. Напредък на проекта

училище по туризъм (Италия), Italia Forma (Италия), Институт по

5. Как мога да се присъединя?

труда към GSEЕ (Гърция), Фондация Satean (Румъния) и Национален
учебен център, Колеж по мениджмънт „Адам Смит“ (България),

За повече информация за проекта в
България, моля свържете се с г-н
Андрей Стойчев:
andy@adamsmith.bg

членове на консорциума на проект INVESTinGREEN, започнаха
работа в своите сфери на отговорност по изпълнението на
проекта. Можете да получите пълна информация за напредъка от
съответния представител във Вашата страна (вж. информацията за
контакт вляво).
Откъде идва моделът INVESTinGREEN?
INVESTinGREEN прави връзка с установени добри практики,
развивани в последните няколко години от Регион Марке в техен
проект, наречен "PRESTITO D'ONORE REGIONE MARCHE” (Почетен
регионален

заем).

Трансферът

на

иновация

ще

покрие

процеса, прилаган в Регион Марке, свързан с пилотното пускане
Среща на участниците в
проекта, Перуджа

в действие на набор от реформирани услуги, предоставяни от
местни обществени и частни организации от сферата на
заетостта, в партньорство с доставчици на професионално
обучение, банки и бизнес консултанти,

в подкрепа на

създаването на нови компании, укрепване на връзките между
образованието, обучението и реалния бизнес.

Кой е ползвал модела на „почетния заем“ до момента?
Проектът адаптира и трансферира методологически подход, базиран върху финансов
инструмент, прилаган в Регион Марке от 2006 година насам. Чрез него регионът е подкрепил
създаването на между 400 и 500 нови компании всяка година в партньорство с публични и частни
структури и организации (Banca Marche, SIDA GROUP, CAMERA WORK).
Повече информация за „почетния заем“:
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/prestitodonore.aspx

Целеви групи
Проектът е определил широк спектър от целеви групи, чиято информираност и подкрепа
за проекта би допринесла за увеличаване на положителния ефект за бизнеса и обществото от
неговото широко прилагане. Процесът по трансфер на иновативния модел изисква работа и
сътрудничество със следните групи:
-

Държавна администрация, местни власти, министерства, университети;

-

Организации от частния сектор – МСП и асоциации;

-

Социални партньори;

-

Организации, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса и заетостта;

-

Обучители и преподаватели в професионалното и висшето образование;

-

Лидери на мнения и хора, участващи във формиране на политики;

-

Потенциални предприемачи – като крайни потребители на модела.

Напредък на проекта
Партньорите вече завършиха етапа на изготвяне на аналитични доклади за нуждите на
отделните страни и региони, участващи в проекта. Всеки от партньорите извърши проучване по
отношение на „зелените“ компании в институционален и национален контекст. Изводите бяха
обобщени и систематизирани, оформяйки общ доклад за необходимите компетенции,
индентифицираните структури, свързани или подкрепящи тези компании. В близките месеци ще
бъдат проведени и пилотни обучения, насочени към потенциалните бенефициенти в предварително
определени „експериментални“ територии – Регион Умбрия и Регион Ломбардия в Италия, Регион
Мурсия (Испания), Югоизточна Румъния.
Как мога да се присъединя към тази инициатива?
Ако желаете да бъдете информирани по-подробно за възможностите на модела и неговото
приложение, моля свържете се с нас като посочите пълното си име, професия и длъжност, както и
координати за обратна връзка. Така ще бъдете информирани за по-нататъшния напредък на
проекта, а при изразено желание ще можете да получите и допълнителни разяснения или връзка с
всяка от партньорските организации. В България не е предвидено „експериментиране“ на модела,
но ние ще следим внимателно резултатите на колегите в Италия, Испания и Румъния.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и
Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

