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Трети бюлетин

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

В този брой
1. Пилотни дейности по обучение,
подбор, напътстване и подкрепа за

Скъпи приятели,

потенциални предприемачи

Третият бюлетин INVESTinGREEN е вече пред Вас и предлага актуална

2. Кратко представяне на идеите зад

информация за напредъка на проекта. Негова цел е капитализиране на

бизнес плановете

опита на няколко европейски държави в подкрепа и насърчаване на
създаването на нови зелени компании, на заетостта в зеления сектор, както и

За повече информация:
daniela.grilli@provincia.perugia.it

укрепване на връзките между света на обучението, реалния бизнес и пазара
на труда.
Пилотни дейности по обучение, подбор, напътстване и подкрепа за
потенциални предприемачи.
В рамките на проекта InvestinGreen се експериментра по-широкото
приложение на успешен модел, създаден от италианския регион Марке
(Marche Region Honour Loan Prestito d’ Onore), към нови географски региони
в Италия и различни части на Европа.
Трансферът и пилотното прилагане се извършват в Италия, Испания и
Румъния под ръководството на съответните партньори - Scuola Superiore del
Commercio e del Turismo dei Servizi e delle Professioni (Милано), ITER
Innovazione Terziario (Перуджа),

Ayuntamiento de Murcia (Испания) and

Satean Fondation (Румъния) – от края на 2014 до първите месеци на 2015 г.
Дейностите се сътоят в:


Пилотни обучения за наставници и съветници;



Обучение на потенциални предприемачи.

Дейностите на партньорите в резюме:
1. Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
(SSCTSP, Италия): Пилотно обучение в периода 19-25 ноември 2014 г.,
включващо 9 наставници и студенти от Сдружението JeCatt (Junior Enterprises
Università Cattolica) в рамките на 16 часа. Използваният инструментариум
включваше тестове за потенциалните зелени предприемачи (въпросници за
самооценка), профил на зеления предприемач, бизнес план, оценка на
ITER – Семинар за насочване към
създаване на бизнес, 19.12.2014

приложимостта на проектите. През м. декември 2014 г. бяха обучени 11
потенциални предприемачи и бяха създадени успешно 4 бизнес плана (2 за
зелено производство и 2 в сектора на зелените услуги).

2.

ITER Innovazione Terziario (Италия): Пилотно обучение в периода 19 ноември – 17 декември 2014 г., сключващо 12
бенефициенти, подбрани чрез промоционална кампания, насочена към студенти по Педагогика, Икономика,
Инженерни науки, както и служители в системата на службите по заетост. Обучителите и наставниците по-късно
проведоха семинар, насочен към потенциални птедприемачи.

Семинарът беше структуриран по следния

начин: модул „Предприемачески умения“ (развиване на техническа експертиза за създаване на компания),
модул „От идеята към проекта“ (как да идентифицираме бизнес възможности), модул „Създаване на бизнес
план“ (вкл. акцент върху конкурентоспособността) и модул „Стратегическо планиране“ (процедури за достъп до
насърчителни схеми и публично финансиране за производствени дейности). Фазата на наставничество и
консултиране и на създаването на бизнес планове протече в периода 18 декември – 9 март и в нея бяха
включени 9 потенциални зелени предприемачи, от които с успешно разработени бизнес планове до края на
фазата достигнаха 5 проекта.
3.

Ayuntamiento de Murcia (Градски съвет на гр. Мурсия, Испания): Пилотно обучение 1-15 декември 2014 г с 9
участници, работещи за общинските служби по заетостта като съветници по заетостта. В първата половина на
м. януари бе извършенаи селекция на представените проектни идеи – от 15 представени идеи бяха окончателно
подбрани 6. През м. януари и февруари бе проведено обучение за бъдещите предприемачи в сътрудничество с
Университета на Мурсия и бяха доразвити бизнес плановете (вкл. с помощта на наставници). От шестте бизнес
модела, 2 вече са на етап реално изпълнение.

4.

Fundatia Satean (SATEAN, Румъния): Пилотно обучение 28-31 октомври с активното участие на 25 съветници и
наставници, включващо работа с примерни казуси. Това обучение доведе, с помощта на Университета
Данубиус, до развиването на няколко бизнес идеи на потенциални предприемачи, които бяха представени от
техните автори по време на международен семинар през м. март в Галац.

Ключовите изводи, произтичащи от процеса на прилагане на различните пилотни мерки и експериментални дейности,
подчертават иновативния характер на INVESTinGREEN като ново знание и подход към бизнеса, както и ефективността на
този модел, едновременно централизиран и лишен от бюрокрация, който може да бъде лесно приложен и възприет в
редица държави.
Кратко представяне на идеите зад бизнес плановете

1.

Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni. Резултат: 4 бизнес плана


MandorliAMO: производство на органични бадеми с оборудване, щадящо насажденията; черупките на ядките
могат да бъдат използвани за получаване на зелена енергия.



LOMBRICOAMICO 3.0: Създаване на предприятие за преработка на органични отпадъци с помощта на червеи
– естествен и безвреден метод за преработка на всяквка органична материя.



2green2lock: Услуга за наемане на касетки за съхранение, предлагана в нетрадиционен градски контекст,
които са в състояние да задоволяват различни потребности (вкл. бърз достъп до енергия за зареждане на
устройства), намаляващи нуждата от пътуване и спомагащи за намаляването на въглеродните емисии.



NATURALMENTE FOOD: Доставка на храна по метода „от фермата до чинията“ (0 км.) чрез задвижвана с
електричество триколка без използване на въглеродни горива.

2.

ITER Innovazione Terziario. Резултат: 5 бизнес плана


Услуги за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници



Модна компания за производство и продажба на облекла: продукция с ниско въздействие върху околната
среда, която има за цел да промотира местното микро предприемачество, вкл. ръчна изработка.



Ферма за охлюви за гастрономията.



Производство и опаковане на органични продукти.



Органични и ръчно изработени сладкиши за потребители с хранителни алергии (без глутен, лактоза, яйца или
сол, без захар или с ниско съдържание на захар).
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Ayuntamiento de Murcia (Градски съвет на гр. Мурсия). Резултат: 6 бизнес плана


Пълномащабна услуга по енергийна ефективност, консултантски услуги, преустройства с цел енергийна
ефективност и маркетиране на подаръчен продукт, наречен "Caja Eficiencia Fácil", съдържащ подарък, готов
за инсталиране. Дейността започна през м. февруари 2015 г.



Извършване на енергйно обследване, насочено към намаляване на потреблението на енергия в
домакинствата и увеличаването на комфорта. Дейността започна през м. февруари 2015 г.



Техническо управление на офиса и дома, подобряване на енергийната ефективност чрез прилагане на
устойчиви технологии, подобряване на изолацията и управление на енергийната ефективност в жилищни и
офис помещения.



Онлайн магазин за органични сапуни, произведени от маслиново олио от собствени насаждения. Сапуните
ще бъдат произвеждани в различни размери, цветове и форми, с различни аромати, според вложените
съставки (лимон, розмарин, роза, портокал), които ще бъдат набавяни от собствени насаждения или околни
ферми.



Целта на бизнес модела в следващия проект е да генерира структура, която да увеличи доходите от полаган
труд. Проектът е насочен към предлагане на съвети на публични институции и самостоятелни организации за
управление на европейски програми.



Кетъринг обслужване за веган храна, насочено към крайни клиенти и кафенета, посредствотм промотиране
на креативната икономика и общество на сътрудничество.

4.

Fundatia Satean (SATEAN). Резултат: 4 бизнес плана


Къщата на джинджифиленото тесто. Основната дейност е производството на органично джинджифилено
тесто и неговото комерсиализиране от дървени къщички по време на местни фестивали и панаири из
страната. (Идея на Andrei Modiga)



Вегетарианска къщичка. Проектът е организиран около приложение за iOS, Android и Windows Phone
смартфони. С помощта на приложението хората ще могат с лекота да намират ресторанти и магазини с
натурални продукти (вегетариански, веган, витариански, органични). Приложението ще включва тематични
ресторанти и магазини от най-големите градове в Румъния. (Идея на Alina Boran)



Пчелар в твоето село. Пчеларството в Румъния е благоприятствано от мекия климат и щедрата природа – рай
за пчеларите от март до октомври, който включва разнообразни медоносни растения, обширни акациеви
гори, множество култивирани земи с овошки и слънчоглед. Макар пчеларството да е много древен занаят, в
последните години курсовете по пчеларство са наистина пълни с участници. (Идея на Fasole Ionut)



Събития на лунна светлина. Кетъринг и организиране на събития. Целта е възприемането на приятелско
поведение спрямо околната среда, тъй като инвестициите са насочени към чисти източници на суровини.
(Идея на Aura Bulimar)

За повече информация моля посетете www.investingreen.eu
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от
Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в него

