ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τέταρτο Ενημερωτικό Δελτίο

INVESTinGREEN
εργασίες και δεξιότητες
πρόγραμμα 2013-1-IT1-LEO05-04000
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ TOI
Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci

Στο Τεύχος αυτό
1.

Τελική Συνάντηση και Διάσκεψη του

προγράμματος
Σεπτεμβρίου

INVESTinGREEN,

2015,

Περιφέρεια

28-29
Μάρκε,

Ανκόνα Ιταλίας.

Αγαπητοί φίλοι,

2. Συνοπτική Παρουσίαση των Εθνικών

Κυκλοφόρησε το 4ο και τελευταίο ενημερωτικό δελτίο με ενημερωμένες πληροφορίες

Σεμιναρίων

για το πρόγραμμα εργασιών & δεξιοτήτων INVESTinGREEN. Το πρόγραμμα στοχεύει

που

διοργανώθηκαν

Μιλάνο, την Αθήνα και τη Σόφια

στο

στην κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας από διάφορες χώρες της ΕΕ, έτσι ώστε να
υποστηρίξει

Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με:
daniela.grilli@provincia.perugia.it

και

να

τονώσει

τη

δημιουργία

νέων

Πράσινων

επιχειρήσεων,

διευκολύνοντας την Πράσινη απασχόληση και αναπτύσσοντας στενότερους
δεσμούς μεταξύ του κόσμου της μάθησης και του κόσμου της εργασίας.
Τελική Συνάντηση και Διάσκεψη του προγράμματος INVESTinGREEN,
28-29 Σεπτεμβρίου 2015,
Περιφέρεια Μάρκε, Ανκόνα, Ιταλία
Η Τελική Συνάντηση και Διάσκεψη του προγράμματος INVESTinGREEN θα
πραγματοποιηθεί

στην

Ανκόνα Ιταλίας, στις

28 - 29 Σεπτεμβρίου

2015.

Διοργανώνεται από την Περιφέρεια Μάρκε.
Ο στόχος της Διάσκεψης είναι να μεταφερθούν και να διαδοθούν τα επιτυχή
αποτελέσματα του προγράμματος

από την άποψη της διευκόλυνσης της

ανάπτυξης πράσινων εργασιών και επιχειρήσεων, μέσω ενός κοινού προτύπου,
και των εργαλείων που καθορίζονται σε υπερεθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τη
Στρατηγική «Ευρώπη 2020».
Στο πλαίσιο της τελικής Διάσκεψης του προγράμματος INVESTinGREEN, η
Περιφέρεια Μάρκε, ως μεταφέρων εταίρος, θα παρέμβει σχετικά με το βασικό
πρότυπο (Περιφερειακό Δάνειο Τιμής) και την κλίση του προς τον πράσινο τομέα
κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Δηλαδή, μετά από την πρώτη υποδοχή από
τους θεσμούς, ο διευθυντής Προγράμματος θα παρέμβει σχετικά με τους κύριους
στόχους που αποτέλεσαν το κίνητρο για την αρχική πρωτοβουλία (Prestito
d'Onore) και την ανάγκη να στραφεί προς έναν τομέα μεγάλης οικονομικής
σπουδαιότητας

όπως ο Πράσινος Τομέας.

Κατόπιν,

το προσωπικό

Περιφερειακού Δανείου Τιμής θα περιγράψει τις κύριες μεθοδολογικές πτυχές

του

Μεταξύ των συμμετεχόντων συγκαταλέγονται μέλη του προγράμματος INVESTinGREEN PROVINCIA DI PERUGIA - Ιταλία, η ITER
Innovazione Terziario- Ιταλία, ο Δήμος Μούρθια - Ισπανία, η Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle
Professioni - Ιταλία, η ITALIA FORMA srl - Ιταλία, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ - Ελλάδα, το Fundatia Satean - Ρουμανία και το NTC
- Κολέγιο Διαχείρισης Adam Smith - Βουλγαρία, καθώς και Εμπορικά Επιμελητήρια , υπηρεσίες απασχόλησης, συνδικάτα, ενώσεις
κατηγοριών εργασίας, εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών της περιφέρειας και το ενδιαφερόμενο κοινό. Η
εκδήλωση θα χαρακτηριστεί επίσης από την παρουσία δύο δικαιούχων της δοκιμής του προτύπου στην περιοχή της Επαρχίας της
Περούτζια, όπως ένας εκπαιδευτής (Πιλοτική Δράση Εκμάθησης) και ένας τελικός δικαιούχος της κατάρτισης /συμβουλευτικής που
παρέχεται για τους εν δυνάμει πράσινους επιχειρηματίες.
Τα Εθνικά Σεμινάρια INVESTinGREEN : Μιλάνο, Αθήνα, Σόφια
Τα Εθνικά Σεμινάρια αποτελούν μέρος ενός κύκλου εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης που προβλέπεται από το πρόγραμμα σε όλες
τις χώρες της ΕΕ για να παρουσιαστεί το πρότυπο INVESTinGREEN σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε επιχειρήσεις και σε
κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό/τοπικό πλαίσιο.
► Μιλάνο, 23 Ιουνίου, 2015

Στις 23 Ιουνίου, η Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle
Professioni διοργάνωσε το σεμινάριο μεταφοράς του προγράμματος INVESTinGREEN, με τη συμμετοχή του Εμπορικού
Επιμελητηρίου του Μιλάνου, του Καθολικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου, της Ομάδας Νέων Επιχειρηματιών Μιλάνου, Μόντσα,
Μπριάντσα και Λόντι, και της BNL BNP Paribas. Όλοι οι ομιλητές τόνισαν τη σημασία των πρωτοβουλιών που στρέφουν τους νέους
προς επιχειρηματικές δραστηριότητες, με ιδιαίτερη αναφορά στους αναδυόμενους τομείς, όπως η πράσινη οικονομία. Η εκδήλωση
ήταν επίσης μια ευκαιρία να παρουσιαστούν οι επιχειρηματικές ιδέες που 4 νέοι πράσινοι επιχειρηματίες ανέπτυξαν με την
υποστήριξη του προγράμματος INVESTinGREEN: MandorliAMO: παραγωγή βιολογικών αμυγδάλων με μηχανήματα φιλικά προς το
περιβάλλον, ενώ τα κελύφη των αμυγδάλων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πράσινης ενέργειας.
LOMBRICOAMICO 3.0: Δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων χάρις στους γαιοσκώληκες, μια φυσική
και αποτελεσματική μέθοδο ανάκτησης όλης της οργανικής ύλης. 2green2lock: Χρονομίσθωση θυρίδων, με στόχο έναν
διαφοροποιημένο ανεφοδιασμό ικανό να ανταποκριθεί σε πολλαπλές ανάγκες, μειώνοντας τις διαδρομές και βοηθώντας στη
μείωση των εκπομπών CO2 . NATURALMENTE FOOD: Υπηρεσία παράδοσης τροφίμων με χαμηλό αντίκτυπο, με τη χρήση τροφίμων
«από το αγρόκτημα στο πιρούνι» (0 χλμ) & ηλεκτροκίνητου τρίκυκλου οχήματος χωρίς τη χρήση βενζίνης/ντίζελ. Από το
επιχειρηματικά σχέδια, το 2green2lock θεωρήθηκε το «πιο εφικτό» από επιτροπή εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών, και έλαβε
επιταγή € 500, την οποία παρείχε η Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni. Η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με την ευχή του Καθολικού Πανεπιστημίου να λάβει και το επόμενο έτος χώρα μια πρωτοβουλία όπως το
INVESTinGREEN για να καθοδηγήσει τους προπτυχιακούς φοιτητές προς την επιχειρηματικότητα.

► Αθήνα,15 Ιουλίου, 2015
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (INE/ΓΣΕΕ) παρουσίασε το
πρόγραμμα INVESTinGREEN σε συνάντηση του Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισής του με νομαρχιακούς εκπροσώπους (Ξενοδοχείο
TITANIA). Ο στόχος ήταν να μεταφερθεί το πρόγραμμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους και πιο αντιπροσωπευτικούς
ενδιαφερόμενους παράγοντες της ελληνικής αγοράς εργασίας: οι στόχοι, η μεθοδολογία, το Πρότυπο Προσαρμογής του, με βάση
την επιτυχημένη εμπειρία της μεθοδολογίας του Prestito d'Onore της Περιφέρειας Μάρκε και τα επιτυχή αποτελέσματα των Πιλοτικών
Δράσεων Εκμάθησης για Εκπαιδευτές και Τοπικούς Φορείς ΔΥΑ και παράγοντες επιχειρηματικής υποστήριξης. Οι 25 συμμετέχοντες
από διάφορες ειδικότητες - φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρηματίες, πάροχοι ΕΕΚ, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι (με έμφαση στους
αυτοαπασχολούμενους) - είχαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν καινοτόμες λύσεις για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και
αυτοαπασχόλησης στην πράσινη οικονομία και να ενημερωθούν για τους επιτυχείς πειραματισμούς σε νέες πράσινες δεξιότητες και
πράσινες εργασίες.
► Σόφια, 21 Ιουλίου, 2015

Η Εθνική διάσκεψη διάδοσης σχετικά με τον κατακερματισμό δεξιοτήτων στη
Βουλγαρία έλαβε χώρα στις 21 Ιουλίου στο Grand Hotel Sofia. Περίπου 45 συμμετέχοντες παρευρέθηκαν σε εκδήλωση όπου
ανακοινώθηκαν και συζητήθηκαν η προέλευση, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του INVESTinGREEN. Μικρές επιχειρήσεις,
εκπαιδευτικοί οργανισμοί, ομάδες υποστήριξης νέων επιχειρήσεων και εκπρόσωποι της κεντρικής κυβέρνησης ήταν μεταξύ των
συμμετεχόντων. Η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης χαμηλού κόστους και η συνεργασία μεταξύ της κεντρικής / τοπικής κυβέρνησης
και της επιχείρησης έγιναν γρήγορα το επίκεντρο της συζήτησης. Το πρότυπο επαινέθηκε ως καινοτόμο και χρήσιμο, ενώ
περιγράφηκαν επίσης πολλές δυσκολίες εφαρμογής του στο τοπικό πλαίσιο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε το: www.investingreen.eu

“Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.”

