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In acest numar
1. Intalnire in cadrul conferintei finale 2829 septembrie Ancona, Regiunea Marche
2.

Scurtă

introducere

a

seminariilor

Dragi prieteni,

naționale în Milano, Atena și Sofia
Pentru informatii ulterioare contactati:
daniela.grilli@provincia.perugia.it

Prin publicarea celei de-a 4- a newsletter ,cea finala a INVESTinGREEN dorim să vă actualizam
cu cea mai recentă etapă a proiectului INVESTinGREEN jobs and skills. Proiectul își propune să
valorifice experiența dobandita în cadrul diferitelor state membre ale UE să sprijine și să
promoveze crearea de noi start-up-uri in sectorul verde, îmbunătățind condițiile pentru
crearea de profesioniști în domeniul economiei verzi, și dezvoltand legaturi din ce în ce mai
puternice între lumea educației și lumea muncii.
Intalnirea si Conferinta finala a proiectului INVESTinGREEN,

ITER - Atelier de lucru asupra ghidului
pentru crearea de noi companii 19
decembrie 2014

28 – 29 Septembrie 2015,
Regiunea Marche, Ancona
Intalnirea si Conferinta finala a proiectului INVESTinGREEN va avea loc la Ancona
intre zilele 28-29 septembrie 2015. Evenimentul este organizat de catre Regiunea
Marche.
Obiectivul conferinței este de a transfera și disemina rezultatele obținute pe baza
succesului din regiunea Marche, facilitand condițiile pentru crearea de noi
întreprinderi și profesioniști in industria verde, prin difuzarea unui model și
instrumente definite la nivel transnațional, în conformitate cu Strategia Europa
2020.
În timpul conferinței finale a proiectului INVESTinGREEN, regiunea Marche, în
calitate de partener in cadrul proiectului, va ține un discurs referitor la modelul de
referință (împrumutul de Onoare din Regiunea Marche) implementat în cadrul
proiectului și la raspandirea sa în sectorul verde. După un discurs de bun venit din
partea instituțiilor, Managerul de Proiect va oferi o prezentare cu privire la
principalele obiective din spatele inițiativei "Imprumutul de Onoare" și la
necesitatea de a-l aplica intr-un un sector care are o mare importanță, cum ar fi
economia verde. În cele din urmă, personalul responsabil pentru împrumutul de
Onoare din Regiunea Marche va sublinia principalele metode aplicate în cadrul
proiectului.

Printre participanti se afla membri ai proiectului INVESTinGREEN, PROVINCIA DI PERUGIA, ITER Innovazione Terziario, Ayuntamiento
de Murcia - Spagna, Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni, ITALIA FORMA srl -, Labour Institute
of GSEE - Greece, Fundatia Satean – Romania and NTC - Adam Smith College of Management, – Bulgaria, precum și Camerele
de Comerț, serviciile de ocupare, sindicatele, asociațiile de lucrători, reprezentanți ai autorităților publice locale și regiunea
teritorială , și diferitele părți interesate. Evenimentul va fi, de asemenea caracterizat prin prezența a doi beneficiari ai testarii
modelului din provincia Perugia, inclusiv un tutore (Pilot Action Learning) și un beneficiar final al programelor de formare /
consiliere oferite potențialilor întreprinzători care se alatura economiei verzi.
Seminariile nationale INVESTinGREEN: Milano, Atena, Sofia
Atelierele naționale fac parte dintr-o serie de evenimente de informare incluse în proiect în toate țările UE, cu scopul de a
prezenta modelul INVESTinGREEN operatorilor din sectorul public și privat, întreprinderilor și partenerilor sociali din fiecare context
național / local.
► Milano, 23 Iunie 2015

In data de 23 iunie s-a desfasurat seminarul de transfer INVESTinGREEN organizat de
catre Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni, cu participarea Camerei de Comert din Milano,
,Universitàtii Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Grupul Tinerilor Intreprinzatori din Milano, Monza si Brianza, Lodi, si BNL BNP
Paribas. Participanții au subliniat importanța promovarii inițiativelor care pot duce tinerii intr-o zona antreprenoriala, în special în
sectoarele emergente, cum ar fi economia verde. Evenimentul a fost, de asemenea, o oportunitate de a prezenta planurile de
afaceri create de cei 4 antreprenori aspiranti la sectorul verde cu sprijinul proiectului INVESTinGREEN: MandorliAMO: producția
de migdale organice, echipamentul folosit va fi ecologic și cojile pot fi folosite pentru a produce energie verde;
LOMBRICOAMICO 3.0: Crearea unui sistem de eliminare a deșeurilor organice cu ajutorul râmelor, o metoda naturala de a
gestiona deșeurile organice; 2green2lock Serviciu de box-rental (caseta de închiriere), o ofertă diversificată capabila să
răspundă nevoilor multiple în scopul de a reduce calatoriile și astfel, a reduce emisiile de CO2; Alimente naturale: Furnizarea de
servicii alimentare cu impact redus, deoarece utilizează produse de Km 0, care sunt livrate cu o tricicleta electro asistată -fără
utilizarea de benzină / motorină. O comisie de experți și cadre universitare au declarat planul de afaceri 2green2lock ca fiind
cea mai fezabilă idee și a primit un cec de 500 € pusi la dispoziție de către Școala de Comerț, Turism și Servicii. Evenimentul s-a
încheiat cu speranța că Catholic University va promova si anul viitor o inițiativă similară INVESTinGREEN pentru a ajuta tinerii
studenți să devină potențiali întreprinzători.

► Atena, 15 Iulie 2015
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Miercuri 15 lulie 2015 la Conferinta generala a muncitorilor greci
(INE / GSEE) a fost prezentat, la propriul centrul de instruire, în cadrul unei întâlniri a reprezentanților provinciali (Titania hotel)
proiectul INVESTinGREEN. Scopul a fost de a transfera proiectul mai multor părți interesate posibililor reprezentanți ai pieței muncii
din Grecia: obiectivele, metodologia, modelul de personalizare, pe baza experienței de de succes "Prestitod'Onore" Regiunea
Marche și a rezultatelor pozitive obținute din acțiuni pilot de învățare, la care au participat formatorii și furnizorii locali de servicii de
ocupare și profesioniștii implicați în sprijinul afacerilor. Cei 25 de participanți din diferite domenii de specializare, inclusiv factorii de
decizie politica, angajatori, furnizori de EFP, sindicaliști, muncitori (cu accent special pe muncitorii autonomi) au avut posibilitatea
de a profita de soluții inovatoare în crearea de start-upuri, precum și de activități de auto-angajare în economia verde, de a
împărtăși cunoștințe , experiente și aptitudini noi verzi care s-au dovedit de succes.
► Sofia, 21 Iulie 2015

Conferinta Nationala in cadrul activitatii de diseminare in Bulgaria s-a desfasurat
la Grand Hetel Sofia in data de 21 iulie. Aproximativ 45 de participanți au luat parte la evenimentul alcatuit din două sesiuni, în
cadrul caruia au fost prezentate și discutate originile, metodologia și rezultatele proiectului INVESTinGREEN. Printre participanți au
fost întreprinderi mici, instituții de formare, grupuri de sprijin startup, și reprezentanți ai guvernului. Interesul evenimentului, în acest
caz, a fost accesul la credite mici și de cooperare între administrația centrală și locală și mediul de afaceri. Modelul a fost lăudat
pentru inovare și eficiența acestuia, chiar dacă au fost evidetiate dificultăți numerose privind aplicarea modelului la contextul
local.

Pentru mai multe detalii puteti vizita site-ul următor: www.investingreen.eu
Acest proiect este implementat cu sprijinul Comunitatii Europene. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene si nu implica nicio responsabilitate din partea Comunitatii Europene.

