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Newsletter treia

În acest număr
1. Pilot Actions Learning & Activities for
Selecting, Training and Accompanying

Dragi prieteni,
A 3-a Newsletter INVESTinGREEN a fost acum lansata furnizand informatii up-todate cu privire la locurile de muncă și abilitățile proiectului INVESTinGREEN.

Potential Entrepreneurs

Proiectul are ca scop valorificarea experiențelor mai multor țări UE, în scopul de a

2. A Brief Presentation of Business Plans’

sprijini și stimula crearea de noi companii start-up Green, facilitand ocuparea fortei

Ideas

de munca și dezvoltarea legăturilor strânse între lumea educației și lumea muncii.

For more info please contact:
daniela.grilli@provincia.perugia.it

Pilot Actions Learning & Activități pentru selectarea, formarea și asistarea
potențialilor antreprenori.
În cadrul proiectului InvestinGreen, Personalizarea Modelului, pe baza experienței
de succes a Regiunii Marche

cu Metodologia Imprumutului de Onoare, este

transferata catre Pilot Action Learning pentru formatorii si operatorii locali PES, și
actorii in sprijinirea afacerilor.
Transferul Modelului și experimentarea se realizează de către țările participante, (IT,
ES, RO), reprezentate în această fază de Scuola Superiore del Commercio e del
Turismo dei Servizi e delle Professioni, ITER Innovazione Terziario, Ayuntamiento de
Murcia și Fundatia S.a.t.e.a.n , între sfârșitul anului 2014 și început anului 2015 și este
constituit din:


Pilot Actions Learning (informarea tutorilor si consilierilor )



Formarea potentialilor antreprenori.

Mai precis, acțiunile de planificare ale partenerilor sunt după cum urmează:
1. Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
(SSCTSP): Pilot Action Learning, Noiembrie 19 – 25, 2014, implicarea în calitate de
beneficiari a 9 tutori și studenți ai Asociației JeCatt (Junior Enterprises Università
Cattolica) într-o sesiune de instruire de 16 ore. Instrumentele adoptate includ teste
pentru

potențialii

antreprenori

verzi,

chestionare

de

auto-evaluare,

Profilul

antreprenorului verde, planul de afaceri, Evaluare / fezabilitate. Instruirea a 11
potențiali întreprinzători, 03 decembrie, 4, 10 și 11, în 2014, duce la 4 planuri de
afaceri (2 idei de afaceri privind producția ecologică și 2 idei de afaceri pentru
servicii realizate cu impact redus asupra mediului).

ITER - Workshop on Guidance for Business
Creation 19 December 2014

2. ITER Innovazione Terziario: Pilot Action Learning, Noiembrie 19- Decembrie 17, 2014, implicand 12 beneficiari identificati prin
intermediul unei campanii promotionale printre studentii de la Stiinte Educationale, studii Economice, Inginerie si operatorii de servicii
profesionale de ocupare a fortei de munca, in 4 zile de seminar. Tutorii si consilierii implicati in aceasta faza a proiectului au
desfasurat un seminar(17 decembrie) ce a vizat potentialii antrepreori verzi. Seminarul a fost structurat dupa cum urmeaza: modulul
Aptitudini antreprenoriale (cum sa dezvolti expertiza tehnica in crearea unei companii), modulul De la idée la proiect( cum sa
descoperi si sa identifici o oportunitate de business), modulul Alcatuirea unui plan de business (sistemul de competitie) si modulul
Plan Strategic (accesarea procedurilor de suport public pentru dezvoltarea de activitati productive). Faza de consiliere si de schitare
a planului de afaceri a avut loc in perioada Decembrie 18, 2014 si Martie 9, 2015, a implicat 9 potentiali antreprenori verzi si a condus
la completarea a 5 business planuri.
3. Ayutamiento de Murcia (City Council of Murcia): Pilot Actiona Learning, Decembrie 1-15 2014, la care au participat 9 persoane
interesate , reprezentanti ai Serviciilor municipal de angajare . In prima jumatate a lunii ianuarie, s-a desfasurat procesul selectiei ideii
de business : din 15 propuneri, 6 au fost selectate pentru faza finala. In perioada Iunilor Ianuarie-Februarie s-au desfasurat sesiunile de
formare in colaborare cu Universitatea din Murcia, si de asemenea s-a lucrat la construirea unor business planuri. In final, am meditat 6
modele de business, din care 2 si-au inceput activitatea.
4. Fundatia Satean (S.A.T.E.A.N) : Pilot Action Learning, Octombrie 28-31, 2014 , avand 25 de participanti activi de consilieri si tutoti , a
oferit exemple de companii care opereaza in economia verde (studiu de caz). Aceasta activitate a condus la dezvoltarea, in
cadrul universitatii Danubius, a mai multor idei de business care vor fi dezbatute mai departe in cadrul seminarului Transnational
For more details please visit: www.investingreen.eu
(Martie 2015).
Principalele puncte de rezistență care decurg din punerea în aplicare a diferitelor acțiuni pilot de învățare în țările de experimentare
sunt evidențierea caracterului inovator al INVESTinGREEN ca un nou tip de cunoștințe despre afaceri și eficiența sa ca un model
centralizat, fără birocrație, care poate fi ușor adoptat într-un număr de țări.

O scurta prezentare a Ideilor pentru Planurile de afaceri
1. Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
Rezultate: 4 Planuri de business
MandorliAMO: producătoare de migdale organice, mașinile vor fi ecologice și cojile de migdale ar putea fi utilizate
pentru producerea de energie verde

LOMBRICOAMICO 3.0: Crearea unei instalații de eliminare a deșeurilor organice datorită râmelor, o metodă naturală
pentru recuperarea tuturor materiei organice

2green2lock: Rental Box (aprovizionare diversificată în măsură să răspundă la mai multe nevoi care ar reduce timpul
de călătorie și ar contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2

NATURALMENTE FOOD: Serviciu de livrare de alimente cu un impact redus asupra alimentelor "de la fermă la furculiță"
(0 km) și asistată cu electro-triciclu farautilizarea de benzină / motorină.
2. ITER Innovazione Terziario
Rezultate: 5 Business Plans


Servicii de eficiența energetică și surse regenerabile de energie
companie de moda pentru producția și distribuția de îmbrăcăminte: producție cu impact redus asupra mediului, care
are scopul de a spori producțiile micro-locale (de asemenea, hand-made)
cresterea de melci pentru gastronomie
Producția și ambalarea produselor ecologice
patiserie artizanala Organica pentru consumatorii cu alergii alimentare (fara gluten, fără lactoză, fără ouă, redus sau
fără sodiu, continut scăzut sau fara zahar).
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3. Ayuntamiento de Murcia (City Council of Murcia)
Rezultate: 6 Planuri de afaceri


serviciu complet de eficiență energetică, consultanță, reamenajări pentru creșterea eficienței
energetice și comercializarea unui produs cadou numit "Caja EFICIENCIA Facil", care constă într-un
pachet cadou pentru instalare. Activitatea a început: februarie 2015.



Efectuarea de audituri energetice menite să reducă consumul de energie în locuințe și creșterea
confortului. Activitatea a început: februarie 2015.



Birou tehnic și site -management pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor prin
implementarea tehnologiilor durabile, izolare îmbunătățită și management de eficiență energetică
pentru locuințe sau birouri.



Magazin online de sapunuri organice realizate din uleiul obținut din măslini la ferma proprie. Aceste
sapunuri vor fi făcute în diferite dimensiuni, culori si forme, cu diferite arome, în funcție de
ingredientele folosite (lămâie, rozmarin, trandafir, portocala), care vor fi recoltate din culturile
promotorului sau din fermele din apropiere.



Scopul acestui model de afaceri este de a genera o structură pentru a îmbunătăți veniturile din
muncă actuala. Proiectul este axat pe consilierea administrațiilor publice și organismele autonome în
gestionarea programelor europene.



Serviciu de catering Vegan care vizează vânzările către persoane fizice și cafenele, toate prin
promovarea economiei creative și constituirea sa ca Societate Cooperativa.

4. Fundatia Satean (SATEAN)
Rezultate: 4 Planuri de afacere

Casa de turta dulce. Obiectul principal de activitate este producerea si comercializarea de turta
dulce organica în casute din lemn in timpul festivalurilor locale și in întreaga țară. Andrei Modiga



Casuta vegetariana. Proiectul este conceput in jurul aplicatiei de telefon iOS, Android si Windows
Phone. Cu ajutorul aplicatiei oamenii pot identifica cu usurinta restaurantele si magazinele cu produse
naturale ( vegetale, vegane, raw vegan, naturale)
De asemenea, include magazine specifice: organice, traditionale, vegetariane, vegane. Cererea include
restaurante si magazine specifice din cele mai mari orase din România. Alina Boran



Apicultor în țara ta. În România, apicultura a fost favorizata de o clima blanda cu un caracter generos,
un paradis pentru apicultura ce se întinde pe perioada unui an intreg din martie pana in octombrie,
diferite plante pentru albine, păduri întinse de salcâm și tei, multe zone cultivate cu pomi fructiferi si
floarea soarelui. Deși apicultura este o ocupație foarte veche, doar în ultimii ani s-a dezvoltat, si dovada
sunt cursurile care se desfasoara cu salile pline. Fasole Ionut

Moonlight events. Catering si organizare de evenimente. Scopul este de a adopta o atitudine prietenoasă cu
mediul

în condițiile în care investițiile sunt axate

pe materiale din surse curate. AuraBulimar

Acest proiect este implementat cu sprijinul Comunitatii Europene. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatori u
poziţia oficială a Uniunii Europene si nu implica nicio responsabilitate din partea Comunitatii Europene.

