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Въведение
Кризата с безработицата на европейския пазар на труда е сред найсериозните въпроси в ЕС в последните пет години. Едно от най-важните
социални

последствия

на

икономическата

криза

е

значителното

увеличение на бедността сред населението в трудоспособна възраст,
придружено с понижение на стандарта на живот на хората от средната и
под средната класи в страните от ЕС.
Тази ситуация провокира, на свой ред, загуба на конкурентоспособност
на глобалния пазар и причинява сериозно социално и политическо
напрежение. Необходимо е, предвид тази ситуация, да се даде нов тласък
на икономиката и да се поддържат нивата на заетост в Европа. Един от
възможните пътища за това е подкрепата за развитието на новосъздавани
компании.
Проектът INVESTINGREEN е плод на волята за адаптиране на успешен
модел - Регионалния почетен заем на регион Марке, който съпътства
процеса на създаване и финансиране на нови бизнеси – към европейски
контекст. Моделът е специфично ситуиран в сектора на услугите, свързан
и със зелената икономика – бизнес област, която в момента е една от найобещаващите

в

световната

икономика.

Проектът

включва

и

експериментални прилагане на модела в четири пилотни области: 2 в
Италия,1 в Румъния и 1 в Испания. Идеята е да се създаде нова
методология, която – отличавайки се от Регионалния почетен заем –
включва двустепенно обучение: обучение на обучители (съветници и
наставници) и обучение на потенциални предприемачи, които заедно да
са в състояние да удовлетворят всички условия за създаване на нови
компании, да ги направят солидни и жизнеспособни, като по този начин
увеличат техните шансове за финансиране от кредитни институции.
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Предварителния анализ, извършен в партньорските страни (Италия,
Румъния, Испания, България и Гърция) по отношение на критичните
елементи за стартиране на нов бизнес в зеления сектор и на нуждите от
подходящо професионално обучение за работа в този сектор, дава
отправната точка за адаптирането на модела на Регионалния почетен
заем. Трябва да бъде отчетено, че дефинирането на методологията на
INVESTINGREEN

се

съобразява

с

ограниченията

на

европейските

проекти и дейностите приключват на втория етап от процеса (т.е.
създаването на бизнес план), без да се гарантира финансиране

от

кредитни институции. Все пак, по време на проекта са установени
контакти с банки и те са запознати с прилаганата методология (Протокол
за съгласие с кредитни институции), за да може да се оцени достъпът до
финансиране

на

проектите

на

новосъздавани

зелени

компании,

подбрани и подпомогнати от INVESTINGREEN.
1. Произход на Регионалния почетен заем (Regional Honour Loan)
Очертаването

на

нова

стратегия

и

механизъм

за

подкрепа

за

новосъздавани компании в Италия бе в отговор на критичната ситуация с
безработицата в страната и частност в регион Марке в последните 10
години. Идеята за Регионалния почетен заем съвпадна с по-широката
стратегия на Регионалния оперативен план (ROP ESF 2007-2013), като
естествено последствие на резултатите от предварителното проучване на
регионалния пазар на труда.
В частност, проведеният SWOT анализ показа, че макар регионалният
контекст да демонстрира по-високи нива на заетост спрямо средните
стойности за страната, както и по-високи стойности на индикатора за
посещаемост на училищата, индикаторът за икономическа активност е
под средноевропейските стойности. Заетостта е по-ниска от средната в
4

ЕС, половите различия в заетостта и икономическата активност са в
дисбаланс и не съответстват на нивото на образование на жените. В
допълнение следва да се отбележи и продължаващия недостиг на
новодипломирани в технически и научни специалности. От извършения
анализ става ясно, че поставената от ЕС цел за нива на заетост от 70% (и
60% за жените) би могла да бъде постигната само при изпълнение на
следното:


увеличаване на участието на населението в трудови активности;



повишаване на нивата на заетост на хората над 45-годишна възраст

и на жените;


предизвикване, дори с помощта на ЕФРР и на национални ресурси

за подкрепа на регионалното и местното развитие, на значителни
промени в бизнес моделите и в специализацията на производството в
промишлеността;


увеличаване

на

търсенето

на

квалифицирани

работници

и

ограничаване на феномена на образованите млади безработни.
В съответствие с изводите от анализа на контекста, регионалната
стратегия беше насочена към „повишаване на качеството на работата“.
Генералната цел на Оперативния план бе определена като постигане на
пълна

заетост,

повишаване

на

качеството

и

производителността,

насърчаване на гъвкавостта, сигурност на заетите. За постигане на
генералната цел, стратегията бе разделена на 6 области:
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Ос I – Адаптивност



Ос II – Подкрепа за заетост



Ос III – Социално включване



Ос IV – Човешки ресурси



Ос V – Транснационално и междурегионално сътрудничество



Ос VI – Техническа помощ

Планирани бяха регионални инициативи, свързани с регионалната
стратегия и разпределени между тези области. По Ос II – Подкрепа за
заетост,

инициативите

бяха

съсредоточени

върху

улесняването

на

достъпа до кредитиране за новосъздавани компании, за да бъдат
подкрепени новите бизнеси, които създават нови работни места.
Именно този контекст оформи идеята за улесняване на самонаемането и
подкрепата за бизнеса, посредством проект за микрокредитен продукт и
услуги в подкрепа на новосъздаваните компании: Регионалния почетен
заем на регион Марке (Marche Regional Honour Loan).
Проектът, който в момента е в своето трето издание и се изпълнява от
администрацията на регион Марке в партньорство с частни организации,
бе избран като модел за добра практика, който да бъде подложен на
процес на адаптиране и прилагане в европейски контекст.
Трансфериращият партньор (регион Марке), в консорциум с италиански
и европейски партньори, разработи, подаде и получи одобрение от
Програмата за учене през целия живот на ЕК за проект, фокусиран върху
4 географски области (Перуджа, Милано, Мурсия и Галац). Проектът
включва осигуряване на наставници и съветници на потенциални
предприемачи
Проектът

в

специфичен

INVESTINGREEN

бизнес
използва

сектор
опита

–

зелена
и

икономика.

структурана

на

Регионалния почетен заем, но спира след фазата на обучение и
наставничество на потенциалните зелени предприемачи, без да се
ангажира със самото финансиране. В своята начална фаза проектът беше
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насочван от подробни проучвания, проведени в Италия, Испания,
България, Гърция и Румъния.
INVESTINGREEN е насочен към зелени работни места, отчитайки
тяхната важност като партньор и двигател на икономическо развитие.
Зелената икономика печели особено внимание като особена възможност
за растеж в индустриализираните страни.

ОИСР определя „зеления

растеж“ като утвърждаване на икономически растеж и развитие при
съхраняване на природните ресурси и околната среда, които обезпечават
нашето

съществуване,

устойчивост.

като

заедно

с

това

се

осигурява

тяхната

Този акцент върху зеления растеж се основава на

убеждението, че технологичните промени могат да се адаптират към
ограниченията на природата, като по този начин направят възможен и
бъдещия

растеж.

„Позеленяването“

на

съществуващата

икономика

изисква промяна в моделите на производство и потребление.
2.

Адаптиране на модела на Регионалния почетен заем към

методологията на INVESTINGREEN
2.1. Методология на INVESTINGREEN
Нуждите, споменати по-горе, подпомогнаха развитието на идеята за това
да се осигури подкрепа на потенциалните зелени предприемачи във
формирането на новия бизнес, както и да се разработят по-подходящи
инструменти за достъп до финансиране – само така би могъл да се разви
пълният потенциал на предприемаческата бизнес идея.
Целта

на

инициативата

е

да

се

насърчи

обучението

на

нови

предприемачи в умения, необходими за зеления сектор. Бенефициентите
ще бъдат съпътствани и подкрепени с пълно и специфично ноу-хау за
стартиране на зелен бизнес, за създаване на зелени работни места и за
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насърчаване на предприемачеството и работните места в регионите,
избрани от проекта.
Проектът INVESTINGREEN заимства от Регионалния почетен заем набор
от

мерки

за

насърчаване

на

култура

на

предприемачество,

за

стимулиране на създаването на бизнес планове (4 за всяка пилотна
област) и на развитието на нови икономически дейности. В рамките на
тази инициатива се предвиждат следните дейности:


Дейност

1:

Дейности

по

обучение

на

обучители

(съветници

и

наставници);


Дейност 2: Дейности по обучение на потенциални зелени предприемачи;



Дейност 3: Процедури по мониторинг и оценка (ex post) на обучението.

Дейност 1: Дейности по обучение на обучители (съветници и
наставници)
В INVESTINGREEN има два различни модула, които се отличават по
трансферираните компетенции и ролята на всяка фигура: съветникът и
наставникът. Обучението се разполага в 16 часа за всеки от модулите под
формата на работен семинар.

Съветникът, който присъства на обучението, трябва да има опит в
оценяването
образование,

на

предприемаческия

обучение

и

потенциал:

предишен

опит,

личностни

умения,

управленски

умения,

поведенчески умения.

Наставникът трябва да бъде професионалист с компетентност в
областта на новосъздаваните компании и бизнес развитието.
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В рамките на пилотното обучение съветниците и наставниците получават
информация за целите и методологията на INVESTINGREEN, както и за
добавената стойност на другите проектни дейности:


общ преглед на зеления сектор, особено сектора на услугите;



елементи на зелената икономика;



управленски аспекти, свързани със зеления сектор;



основи на законодателството в областта на опазването на околната среда
и основни национални и европейски регулации в полето на зелената
икономика.

Дейност 2: Дейности по обучение на потенциални зелени
предприемачи
Задачи на съветника
За хората, които се интересуват от започването на нов зелен бизнес, ще
бъдат осигурени съветници, които ще могат да ги ориентират. Това ще
става чрез съответните партньорски организации. Те ще предлагат
информация за проекта INVESTINGREEN и индивидуално консултиране,
под

формата

предприемач

на
и

индивидуално

съветник,

за

събеседване

оценяване

на

между
бизнес

потенциален
потенциала

и

приложимостта на бизнес идеята.
Ориентирането може да приключи с един от посочените резултати:
- ПОЛОЖИТЕЛЕН: проектът и кандидатът се оценяват като подходящи, а
проектът е достатъчно добре структуриран;
-

НЕУТОЧНЕН:

необходими

са

допълнителни

проучвания

върху

специфични професионални или технически аспекти и изисквания,
свързани с бизнес идеята;
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- ОТРИЦАТЕЛЕН: когато проектът е твърде труден за изпълнение и/или
кандидатът не притежава необходимите компетентности, умения или
опит, за да го осъществи.
Задачи на наставника
Потенциалните предприемачи ще бъдат съпътствани от професионалисти
(наставници), които са в състояние да установят изпълнимостта на бизнес
идеята и да го подкрепят в изработването на бизнес план, който да бъде
представен пред финансиращите институции за разглеждане.
Всеки от наставниците ще проследява не повече от 6 потенциални
предприемачи. Конкретното място на тази функция в методологията
INVESTINGREEN може да бъде определено по следния начин:
a. Техническа подкрепа за разработването на бизнес плана
За да улесни генерирането на идея за зелен бизнес, наставникът ще
обучи предприемачите по време на кратки работни семинари, чиято цел
е предаване на умения и средства за подкрепа на растежа и развитието
на нови икономически дейности.
Обучението адресира следните теми:
- Предприемачески умения
- От идеята към формулирането на бизнес план
- Стратегическо планиране
- Маркетинг
b. Техническа специфика - подкрепа
Помощта на експертите може да се използва и по отношение на
специфични за конкретния проект области – спецификации, целеви групи
10

и др. Тази експертност е от полза и за по-доброто разбиране на регулации
те,

свързани

със

зелената

икономика,

което

бе

отчетено

като

недостатъчно добре познавана област по време на извършения от
партньорите предварителен анализ на профила и уменията, необходими
за развитие на зелени предприятия.

Потенциален предприемач, който желае да се възползва от
пълния обучителен пакет, структуриран в рамките на проекта
INVESTINGREEN, трябва да участва и в двете фази: фаза на
ориентация (с помощта на съветник) и фаза на наставничество
(съвместно с наставника). Тази последователност е задължителна
за дейностите по INVESTINGREEN.
Дейност 3: Процедури по мониторинг и оценка (ex post) на
обучението
a. Мониторинг и оценка (ex post)
В края на този проект ще бъде извършена оценка, адресираща всички
ползватели на INVESTINGREEN, за да бъдат отчетени постиженията и
възможностите за развитие.
2.2. Насоки за обучителните модули
Целта на тази секция е да бъде в помощ на съветниците и наставниците
при конструиране на обучителните модули, както и на специалистите,
които

ще

организират

и

съставят

програмите

потенциални предприемачи.
2.2. Пилотно обучение: съветници и наставници
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за

обучението

за

1. Въведение в проекта INVESTINGREEN
Цели:
Въвеждащата част на семинара ще бъде посветена на това да се
илюстрират ключовите характеристики на проекта INVESTINGREEN.
Теми:


Проектът INVESTINGREEN: кратко резюме;



Цели на проекта;



Мисия;



Очаквани резултати и предвиждания за въздействието;



Мерки, върху които е базиран проектът.

2. Преглед на зелената индустрия и внимание към свързаните с нея
услуги
Цели:
Тази тема има за цел да информира съветниците и наставниците за добавената
стойност на зеления бизнес, както в светлината на стратегията Европа 2020,
така и заради потенциала на адресиране на климатичната и екологична криза с
мерки,

включващи

увеличаване

на

инвестициите

и

развитие

на

нисковъглеродна икономика, която е в състояние да съхрани природния и
човешкия капитал.
Теми:


Зелена

индустрия:

кратко

въведение

в

екологично

устойчиви

производства със слабо влияние върху околната среда (примерен списък
с особеностите на различните производства по отношение на влиянието
им върху околната среда);
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Зелени услуги: зеленият мениджър;



Зелени

индустрии:

примери

(изведени

от

предварителния

анализ,

извършен на национално/регионално ниво) – поправка, поддръжка,
екологичен дизайн,

вятърна

енергия,

фотоволтаици,

депониране

и

преработка на отпадъци, правни съвети по приложимата нормативна
рамка, рехабилитация на сгради).
2. Елементи на зелената икономика
Цели:
Предоставяне на информация за теоретичния модел на икономическо
развитие, който почива на иконометричен анализ на икономическата
система, както и на ползите (увеличение на БВП) от някои системи на
производство.

Взема

се

под

внимание

екологичното

въздействие,

причинено от целия цикъл на преработка на суровини, а също и
въздействието, причинено от последващото им (в преработен вид)
депониране или рециклиране. Тези екологични щети се умножават
посредством механизъм на негативна обратна връзка, намаляване на
БВП, дължащо се на влошеното качество на околната среда, което засяга
директно отрасли като земеделие, рибарство, туризъм, обществено
здраве, облекчаване и възстановяване при природни бедствия.
Теми:


Дефиниране на зелената икономика (общи насоки);



Зелена индустрия: очаквания за заетостта;



Зелената индустрия и привличане на инвестиции.

3. Управленски аспекти, свързали със зеления бизнес
Цели:

13

Подходът към зеления мениджмънт е да се постави околната среда в центъра
на формулата на бизнес цикъла. Ползите идват по-късно и съвсем не става
дума за отправна точка, а за цялостна бизнес философия. Целта на този модул
е да осигури базови знания и „меки“ умения за управление на новосъздадена
зелена компания.
Теми:


Зелено

управление

на

компании,

корпоративна

социална

отговорност (КСО), устойчивост;
◦ Нарастващата важност на устойчивостта;
◦ Етика и корпоративна социална отговорност (КСО);
◦ Заявяване на етични ценности чрез корпоративната мисия;
◦ CSR/EWC

(European

Waste

Catalogue):

заинтересовани

страни

и

управление на взаимоотношенията;
◦ Социален баланс, екологичен баланс, баланс на устойчивостта;
◦ Роля и функция на баланса на устойчивостта при комуникиране на
етичния профил на компанията.



Оценка на инвестицията и финансиране на проекта.

4. Основи на нормативната уредба в областта на околната среда и
ключови национални и европейски регулации, свързани със зелената
икономика
Цели:
Обсъждане

на

въпросите,

свързани

с

различните

регулаторни

ограничения, които са приложими към дейности в зеления сектор.
Теми:


Законодателство в областта на околната среда (регионално/национално
ниво);
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Законодателство в областта на околната среда (европейско ниво).

2.2.3. Семинари за потенциални предприемачи
Следващата

стъпка

INVESTINGREEN
потенциалните

е

от

обучителните

организирането

зелени

дейности

на

предприемачи,

обучителни
провеждани

на

проекта

семинари
от

за

обучение

наставници/консултанти. Професионалистите, обучение по време на
пилотните

обучения

в

четирите

пилотни

географски

области,

ще

проведат работни семинари за потенциалните зелени предприемачи,
фокусирани върху основните компетенции, изисквани за създаването и
развитието на стартиращи компании. Основната цел на тази дейност е да
въоръжи предприемачите с практически инструменти за оценка на
рентабилността и устойчивото развитие на техния бизнес в течение на
времето. Овладяването на техниките за пазарен анализ, за наблюдение
на

икономическите

и

финансовите

потоци,

за

организацията

и

управлението на служители, позволява на предприемачите да управляват
компании и да реагират адекватно, включително с коригиращи мерки.
Извън обхвата на обучението остават компетенции, необходими за
осъществяване на специфичните дейности, свързани с проекти в зеления
сектор – предприемачите би следвало, в качеството си на автори на
бизнес идеята, да притежават основните познания и компетенции,
необходими за техническата реализация на проектите. Оценката на това
своеобразно съответствие между наличните и необходимите знания и
компетенции се установява още на етапа на ориентацията.
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По отношение на резултатите от обучението, в края на семинарите
потенциалните предприемачи ще бъдат в състояние да:


извършват стратегически, структурни и оперативни проучвания за
разработка на конкретна бизнес идея;



съставят бизнес план и разработят финансово-икономическа обосновка
на бизнес идеята, които да представят техния проект пред банки,
фондове за рисков капитал, бизнес ангели и други инвеститори;



използват

инструменти

и

методи

в

подкрепа

на

анализите

и

управлението на окончателно формулирания и подробно разработен
проект.
Програма за обучение

Модул „Предприемачески умения“


Как се развива техническа експертиза и как се създава компания



Как се развиват управленски умения



Как се създават нови контакти и се развива бизнес мрежа



Как се организира и ръководи персонал

Модул „От идеята към проекта“


Как се открива и разпознава бизнес възможност



Как се използват схематични инструменти за изследване на възможности



Как се разпознават и как се класифицират заинтересованите страни



Как се диференцира и адаптира собствената стратегия

Модул

„Създаване на

бизнес

план“:

позициониране
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Системата на конкуренцията

пазарни

решения,

анализ

и



Как се дефинират целеви пазар и продукти/услуги



Ценообразуване,

свързано с позиционирането и възможностите на

целевия пазар


Как се съставя бизнес план: типологии на съдържанието



Изисквания и срокове



Заемодатели и инвеститори



Анализиране на отделните секции на бизнес плана

Модул „Стратегическо планиране“: план на инвестициите и източници на
финансиране за предприемачи


Икономическа осъществимост на бизнес идеята



Финансово-икономически анализ: инструменти и индикатори



Финансово планиране



самонаемане и предприемачество



процедури за достъп до програми и инициативи за подкрепа на
развитието на дейности, добавящи стойност

Модул „Маркетинг“


Промотиране на собствената уникалност: създаване на собствен бранд,
лого



Канали за промотиране: позициониране, комуникация и подсилване на
бранд, създаване и развиване на мрежа от контакти



Онлайн комуникация: уеб маркетинг



Уебсайт, маркетинг платформи, блогове

2.2.4. Мониторинг
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В проект INVESTINGREEN задача на наставника е да оцени работата на
потенциалния предприемач в две точки – по време на работата с него и
след нейното приключване. В оригиналната методология наставникът
разполага със специално разработен формуляр за оценка, посредством
който може да се наблюдава напредъкът на обучението и коректното
прилагане на бизнес плана на избрания предприемач. В INVESTINGREEN
оценката

се

извършва

в

края

на

обучението

на

потенциалните

предприемачи. Финалната оценка стъпва на наблюдение на следните
елементи:



информация за предприемача



информация за предлаганата/планираната дейност



данни за наставника



извършени дейности в подкрепа на предприемача и достигнато ниво на
разработка на бизнес плана с особено внимание върху:
◦ управление на административните аспекти;
◦ осъществяване на очертаните от бизнес идеята цели;
◦ планиране на потенциални връзки с доставчици;
◦ финансово планиране;
◦ планиране на клиенти, продажби, очакван растеж;
◦ възможности и очаквани трудности;
◦ други коментари.

2.3. Приложения
1. Публично съобщение за Регионалния почетен заем (II издание)
2. Доклад за оценка от точките на наблюдение
3. Приложение A – Самооценяване за предприемачи 1
4. Приложение B – Самооценяване за предприемачи 2
5. Приложение C – Самооценяване за предприемачи 3
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6. Приложение D – Профил на предприемача
7. Приложение E – Бизнес план
8. Приложение F – Формуляр за оценка на приложимостта
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