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INVESTinGREEN
jobs and skills
project 2013-1-IT1-LEO05-04000
TRANSFER OF INNOVATION –
TOI
Programme Leonardo da Vinci

В този брой
1. Заключителна среща и Заключителна
конференция по проект INVESTinGREEN ,
28 септември - 29-ти 2015 г., Анкона,
Италия
2. Кратко представяне на националните
семинари, проведени в Милано , Атина
и София
За повече информация
моля свържете се с:
daniela.grilli@provincia.perugia.it

Скъпи приятели,
Четвъртият и последен бюлетин е вече пред Вас и предлага информация за
проекта INVESTinGREEN. Целта на проекта е капитализиране на опита на
няколко европейски държави в подкрепа и насърчаване на създаването на
нови зелени компании, на заетостта в зеления сектор, както и укрепване на
връзките между света на обучението, реалният бизнес и пазара на труда.
Заключителна

среща

и

заключителна

конференция

по

проект

INVESTinGREEN
28-29 септември 2015 г.
Анкона , Италия
Финалната среща и конференция по проекта INVESTinGREEN ще се проведе
в Анкона, Италия, на 28 септември - 29-ти 2015 г. Тези събития се организират

ITER - Семинар по ориентиране за
създаване на бизнес, 19 Декември,
2014

от Регион Марке.
Целта на конференцията е да се споделят и разпространят успешните
резултати от проекта по отношение на подкрепа и насърчаване на
създаването на нови зелени компании и на заетостта в зеления сектор с
помощта на общ модел и инструменти, определени от международните
партньори, в съответствие с програмата Европа 2020.
По

време

на

последната

конференция

по

проект

INVESTinGREEN,

партньорите ще споделят работа си върху успешния модел, създаден от
италианския регион Марке (Regional Honour Loan).
А именно, след първото представяне пред институциите,ръководителя на
проекта ще акцентира върху основните цели, които обосновават идеята
(Prestito d' Onore ) и необходимостта да подкрепи и насърчи създаването на
нови компании в „зеления“ сектор. След това, описанието на основните
методологически аспекти ще се извършва от служители на Regional Honour
Loan.

Сред участниците са членовете на проекта INVESTinGREEN: Provincia di Perugia - Италия, ITER Innovazione Terziario - Италия,
Ayuntamiento de Murcia - Испания, Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni - Италия,
ItaliaForma Srl – Италия, Labour Institute of GSEE - Гърция, Fundatia Satean – Румъния, НУЦ и Колеж по мениджмънт „Адам
Смит“– България, както и търговски камари, служби по заетостта, синдикати, работни асоциации, представители на
местните и териториалните публични органи на региона и на заинтересованата общественост. На събитието ще
присъстват двама бенефициенти на модела, тестван в провинция Перуджа: един наставник и един потенциален „зелен“
предприемач, обучен по проекта.
Национални събития (семинари) на INVESTinGREEN: Милано, Атина, София
Националните събития (семинари) са част от един цикъл от събития за повишаване на осведомеността, предвидена от
проекта във всички страни от ЕС, за да промотира модела на INVESTinGREEN пред публични и частни инвеститори, фирми
и социалните партньори.

► Милано, 23 юни 2015
Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
На 23 юни 2015 година в Милано се проведе семинар по проект INVESTinGREEN с участието на: Chamber of Commerce of
Milan, Catholic University of the Sacred Heart in Milan, Group Young entrepreneurs Milan, Monza and Brianza, Lodi, BNL BNP Paris
Bas. Всички оратори подчертаха значението на инициативи, които да насърчават и подкрепят предприемачески дейности
на млади хора особено в секторите на зелената икономика.Събитието е и възможност да се представят 4 бизнес идеи,
които млади млази зелени предприемачи са развили с подкрепата на проект INVESTinGREEN:


MandorliAMO: производство на органични бадеми с обурудване, 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 всякаква органична материя.



2green2lock: Услуга за наемане на касетки за съхранение, предлагана в нетрадиционен градски контекст, които
са в състояние да задоволяват различни протребности (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“ чрез триколка, задвижвана с
електричество и без използване на бензин/дизел.

► Атина, 15 юли 2015
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На 15 юли 2015 Labour Institute of GSEE (INE / GSEE) беше домакин на Национална среща(семинар) по проект
INVESTinGREEN. Целта беше да се представят най-точно и детайлно целите, методите и дейностите на проекта пред
възмажна най-много и заинтересовани страни на пазара в Гърция.
Над 25 участници от различни институции, синдикалисти, работници и служители имаха възможност да научат за
иновативни решения и резултати за подкрепа и насърчаване на нови компании в зеления сектор.
► София, 21 юли 2015

Националното информационно събитие (семинар) по проект INVESTinGREEN в България се проведе в две сесии на 21 юли
2015 в Гранд Хотел София. В представянето на методологията, произхода и резултатите по проекта взеха участие 45 човека.
Те бяха представители на малки предприятия, обучителни организации, групи за подкрепа, както и представители на
властта. Сравнително ниският размер на начални инвестиции и сътрудничеството между местната власт и бизнеса се
превърна в водеща тема на дискусиите.
Моделът се оценява като иновативен и полезен, но също така бяха очертани трудности към прилагането му на местно
ниво.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не
може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

За повече информация посетете: www.investingreen.eu

