Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) – Μεταφορά Καινοτομίας (ToI)
Σχέδιο INVESTINGREEN
2013 -1-IT1-LEO05-04000

Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές για την εφαρμογή του συνόλου των υπηρεσιών
κατάρτισης και συνοδευτικών μέτρων για τις πράσινες νεοσύστατες επιχειρήσεις

Προσαρμογή του Μεταφερόμενου προτύπου Περιφερειακό Δάνειο Τιμής - Περιφέρεια Μάρκε στο
πρότυπο INVESTINGREEN

1

Ευρετήριο:

Εισαγωγή
1. Προέλευση του Περιφερειακού Δανείου Τιμής: Στρατηγική ΠΕΠ ΕΚΤ 2007-2013
2. Η προσαρμογή του Περιφερειακού Δανείου Τιμής στη μεθοδολογία INVESTINGREEN
2.1. Η μεθοδολογία INVESTINGREEN
2.2. Κατευθυντήριες γραμμές για τις εκπαιδευτικές ενότητες
2.2.1. Πιλοτική Δράση Μάθησης για τους συμβούλους
2.2.2. Πιλοτική Δράση Μάθησης για τους καθηγητές
2.2.3. Σεμινάρια για τους Δυνητικούς επιχειρηματίες
2.2.4. Παρακολούθηση
2.3. Παραρτήματα

2

Εισαγωγή
Η κρίση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας είναι ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα που
ανέκυψε στην περιοχή τα τελευταία 5 έτη. Μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές συνέπειες της
οικονομικής κρίσης είναι η σημαντική αύξηση της φτώχειας του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας και, κατά
συνέπεια, η μείωση των γενικών συνθηκών διαβίωσης των κατώτερων και μεσαίων τάξεων των χωρών της
ΕΕ. Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται, με τη σειρά της, απώλεια της ανταγωνιστικότητας της παγκόσμιας
αγοράς και προκαλεί σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις.
Δεδομένης αυτής της κατάστασης είναι αναγκαίο να δοθεί νέα ώθηση στην οικονομία και να διατηρηθούν
τα επίπεδα απασχόλησης στην Ευρώπη. Ένας από τους τρόπους για να προχωρήσουμε είναι η στήριξη της
ανάπτυξης των νεοσύστατων επιχειρήσεων.
Το Σχέδιο INVESTINGREEN ξεκινά με σκοπό να προσαρμόσει ένα επιτυχημένο πρότυπο, όπως το
Δάνειο Τιμής της Περιφέρειας Μάρκε, που συνοδεύει την όλη διαδικασία δημιουργίας και
χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων, σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο, ορίζοντας τις προδιαγραφές του στους τομείς
υπηρεσιών που σχετίζονται με την Πράσινη οικονομία, καθώς οι τομείς αυτοί είναι σήμερα από τους πλέον
ελπιδοφόρους στην παγκόσμια οικονομία, και διεξάγοντας πειράματα με το πρότυπο σε 4 πιλοτικές
περιοχές: 2 στην Ιταλία, 1 στη Ρουμανία και 1 στην Ισπανία. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νέα
μεθοδολογία, η οποία, κατά παρέκκλιση από το Περιφερειακό Δάνειο Τιμής, θα συνεπάγεται δύο στάδια
κατάρτισης: Την κατάρτιση των εκπαιδευτών (καθηγητές και σύμβουλοι), και την κατάρτιση των εν
δυνάμει επιχειρηματιών, ούτως ώστε να είναι σε θέση να τηρούν όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες
συνοδεύουν τη διαδικασία σύστασης της επιχείρησης, να την κάνουν πιο σταθερή και ευκολότερα
πραγματοποιήσιμη, έτσι ώστε η επιχείρηση να έχει περισσότερες πιθανότητες να χρηματοδοτηθεί από
πιστωτικά ιδρύματα.
Η προκαταρκτική ανάλυση που διεξάχθηκε στις χώρες εταίρους (Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία, Βουλγαρία
και Ελλάδα) σχετικά με τα κρίσιμα στοιχεία για την έναρξη νέων επιχειρήσεων στην Πράσινη βιομηχανία
και τις ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα των Πράσινων υπηρεσιών
θεωρείται ως αφετηρία για την προσαρμογή του προτύπου του Περιφερειακού Δανείου Τιμής Μάρκε, που
χρησιμοποιείται ως βάση για τον καθορισμό της μεθοδολογίας INVESTINGREEN, έχοντας κατά νου
ότι η δράση του Ευρωπαϊκού σχεδίου σταματά μετά το δεύτερο στάδιο της περιφερειακής διαδικασίας,
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δηλαδή την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, χωρίς να προβλέπει τη χρηματοδότηση από
πιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, θα υπάρχει επικοινωνία με τις τράπεζες καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και
θα ενημερώνονται για την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία (Πρωτόκολλο της Συμφωνίας με πιστωτικά
ιδρύματα), προκειμένου να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα της πρόσβασης στο πιστωτικό σύστημα για τις
Πράσινες νεοσύστατες επιχειρήσεις, βάσει στόχων που επελέγησαν από το σχέδιο.
1. Προέλευση του Περιφερειακού Δανείου Τιμής: Στρατηγική ΠΕΠ ΕΚΤ 2007-2013
Η οριοθέτηση μιας νέας στρατηγικής για τη δημιουργία μίας πορείας υποστήριξης για νεοσύστατες
επιχειρήσεις στην Ιταλία προέκυψε ως απάντηση στην κρίσιμη κατάσταση της απασχόλησης, όπως είχε
καταγραφεί στη χώρα και, ειδικότερα, στην περιφέρεια Μάρκε τα τελευταία 10 έτη. Η όλη σκέψη για το
Περιφερειακό Δάνειο Τιμής εντάσσεται, στην πραγματικότητα, στην ευρύτερη στρατηγική του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ ΕΚΤ 2007-2013), που προορίζεται να εφαρμοστεί
αφού εξαχθεί το πόρισμα της προκαταρκτικής ανάλυσης σχετικά με την περιφερειακή αγορά εργασίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση SWOT που διεξάχθηκε προέκυψε ότι, παρά το γεγονός ότι το
περιφερειακό πλαίσιο παρουσίασε υψηλότερα επίπεδα επαγγελμάτων έναντι του εθνικού μέσου όρου, με
υψηλά ποσοστά σχολικής φοίτησης, τα ποσοστά δραστηριότητας ήταν χαμηλότερα από τον περιφερειακό
Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ποσοστό απασχόλησης είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ οι
διαφορές μεταξύ των φύλων στα ποσοστά απασχόλησης και δραστηριότητας εξακολουθούν να είναι
εξαιρετικά υψηλές και δεν αναλογούν στο επίπεδο εκπαίδευσης του γυναικείου πληθυσμού και εργατικού
δυναμικού. Θα πρέπει επίσης να προστεθεί ότι έχει αναγνωριστεί η συνεχιζόμενη έλλειψη αποφοίτων σε
επιστημονικούς και τεχνικούς τομείς. Από την ανάλυση που διεξάχθηκε, διαπιστώθηκε ότι το σημείο
αναφοράς της ΕΕ για ποσοστό απασχόλησης ύψους 70% (και 60% για τις γυναίκες) θα μπορούσε να
επιτευχθεί μόνο με τις ακόλουθες δράσεις:


αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού στην ενεργό επαγγελματική ζωή,



αύξηση των ποσοστών απασχόλησης για άνδρες και γυναίκες άνω των 45 ετών,



προώθηση, ακόμη και με την υποστήριξη του ΕΤΠΑ και με εθνικούς πόρους που διατίθενται για

τη στήριξη της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, σημαντικών αλλαγών στα επιχειρηματικά μοντέλα
και εξειδίκευση της παραγωγής της μεταποιητικής βιομηχανίας,
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αύξηση της ζήτησης για ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και μείωση, ως εκ τούτου, του

φαινομένου της ανεργίας μορφωμένων νέων.
Σύμφωνα με τα πορίσματα από την ανάλυση του πλαισίου, η Περιφερειακή Στρατηγική έχει ως στόχο να
"αυξήσει την ποιότητα της εργασίας". Ειδικότερα, ο γενικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος
είναι η πλήρης απασχόληση, η βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία,
ενθαρρύνοντας παράλληλα την ευελιξία και την ασφάλεια της απασχόλησης. Για την επίτευξη αυτού του
μακροπρόθεσμου στόχου, η στρατηγική έχει χωριστεί σε 6 τομείς:


Άξονας Ι - Προσαρμοστικότητα



Άξονας ΙΙ - Απασχολησιμότητα



Άξονας ΙΙΙ - Κοινωνική Ένταξη



Άξονας IV - Ανθρώπινο Δυναμικό



Άξονας V - Διεθνικότητα και Διαπεριφερειακή Συνεργασία



Άξονας VI - Τεχνική Υποστήριξη

Σε αντίθεση με την υποδιαίρεση αυτή, έχουν αναπτυχθεί περιφερειακές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με
την περιφερειακή στρατηγική. Όσον αφορά τον άξονα της απασχολησιμότητας υπήρξε η σκέψη να
διευκολυνθεί η πρόσβαση των νεοσύστατων επιχειρήσεων στο πιστωτικό σύστημα, με σκοπό την
υποστήριξη νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Από αυτό το πλαίσιο προέρχεται η ιδέα του να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της αυτο-απασχόλησης και να
υποστηριχθούν οι επιχειρηματικές συναλλαγές μέσω ενός προγράμματος που να σχετίζεται με τη
χορήγηση μικροπιστώσεων και υπηρεσιών για την υποστήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων: το
Περιφερειακό Δάνειο Τιμής της Μάρκε.
Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο εφαρμόζεται για τρίτη φορά και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την
περιφέρεια Μάρκε μαζί με ιδιώτες εταίρους, επιλέχθηκε ως καλή πρακτική ούτως ώστε υποβληθεί σε
διαδικασία προσαρμογής σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο εταίρος που θα κάνει τη μεταφορά (περιφέρεια
Μάρκε), με την σύμπραξη Ιταλών και Ευρωπαίων εταίρων, πρότεινε και προετοίμασε σε συνεργασία με
την Επαρχία της Περούτζια ένα πρόγραμμα, το οποίο κατατέθηκε και εγκρίθηκε στο πλαίσιο του
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο εστιάζει τις δράσεις του σε 4
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Πιλοτικές Περιοχές (Περούτζια, Μιλάνο, Μούρθια και Ρουμανία), ρυθμίζοντας την κατάρτιση δυνητικών
επιχειρηματιών για τη δημιουργία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου σε έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό
τομέα: τις Πράσινες Θέσεις Εργασίας. Από την ιδέα αυτή προέκυψε το σχέδιο INVESTINGREEN, που
περιλαμβάνει υπηρεσίες που θα παρέχονται βάσει του Περιφερειακού Δανείου Τιμής, ενώ τα όριά του θα
σταματούν στη φάση της κατάρτισης/διδασκαλίας των δυνητικών Πράσινων επιχειρηματιών, χωρίς να
προβλέπεται η παροχή μικροπιστώσεων, ενώ στη φάση της προκαταρκτικής ανάλυσης και στις πιλοτικές
δράσεις θα συμμετέχουν εταίροι από την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ισπανία και τη
Ρουμανία.
Σε αυτό το πλαίσιο, το INVESTINGREEN επικεντρώνεται σε Πράσινες Θέσεις Εργασίας, ως ένα από
τα νέα πρότυπα οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την έκθεση των Nina Netzer και Judith Althaus
(εκδ.), (Ιούνιος 2012, «Πράσινη Οικονομία - Ανοίγοντας Νέα Σελίδα προς την Αειφόρο Ανάπτυξη;»), η
αυξανόμενη σημασία του οικονομικού δυναμικού των περιβαλλοντικών τεχνολογιών έχει τροφοδοτήσει τη
συζήτηση σχετικά με την Πράσινη Οικονομία. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ηνωμένων
Εθνών για την Ασία και τον Ειρηνικό (UNESCAP) θεωρεί την πράσινη ανάπτυξη ως «στρατηγική που
επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την οικονομική παραγωγή με παράλληλη ελαχιστοποίηση των οικολογικών
βαρών». Η εξίσου ισχυρή οικονομική εστίαση έχει ως αποτέλεσμα την έμφαση της Πράσινης Ανάπτυξης
στις βιομηχανικές χώρες ειδικότερα. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ του 2011 «Οδεύοντας προς την
Πράσινη Ανάπτυξη», ως Πράσινη Ανάπτυξη νοείται «η προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης και
ανάπτυξης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία συνεχίζουν να παρέχουν τους
πόρους και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων πάνω στα οποία βασίζεται η ευημερία μας». Αυτή η έμφαση
στην Πράσινη Ανάπτυξη βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι τεχνολογικές αλλαγές μπορούν να
παρακάμψουν τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς (αποσύνδεση) και να καταστεί έτσι δυνατή η
μελλοντική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, το «Πρασίνισμα» της υπάρχουσας οικονομίας θα απαιτούσε αλλαγή
των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.
2. Η προσαρμογή του Περιφερειακού Δανείου Τιμής στη μεθοδολογία INVESTINGREEN
2.1. Η μεθοδολογία INVESTINGREEN
Από τις παραπάνω ανάγκες αναπτύσσεται η σκέψη ότι ο δυνητικός Πράσινος επιχειρηματίας θα πρέπει να
υποστηριχθεί για τη σύσταση της νέας του επιχείρησης, σε συνδυασμό με πιο επαρκή εργαλεία, ούτως
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ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες πρόσβασης στο πιστωτικό σύστημα, προκειμένου να εκφράσει
πλήρως τη δυναμική της επιχειρηματικής του ιδέας.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενθαρρύνει την κατάρτιση νέων επιχειρηματιών με ικανότητες στον
τομέα της Πράσινης Οικονομίας. Οι δικαιούχοι θα υποστηρίζονται και θα τους παρασχεθεί όλη η
τεχνογνωσία για να ξεκινήσουν την Πράσινη επιχείρηση, με σκοπό την προώθηση της δημιουργίας θέσεων
εργασίας και την αύξηση της επιχειρηματικότητας στις περιοχές του σχεδίου, ενώ θα αυξάνονται, κατά
συνέπεια, οι χώροι εργασίας.

Το INVESTINGREEN πήρε από το «Περιφερειακό Δάνειο Τιμής» το σύνολο των μέτρων για την
προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, με σκοπό την προώθηση της δημιουργίας επιχειρηματικών
σχεδίων (4 για κάθε πιλοτική περιοχή) και την ενθάρρυνση της δημιουργίας και της ανάπτυξης νέων
οικονομικών δραστηριοτήτων.
Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:


Δράση 1: δραστηριότητες για την κατάρτιση των εκπαιδευτών (σύμβουλοι και καθηγητές), Δράση 2:
δραστηριότητες για την κατάρτιση των Δυνητικών Πράσινων επιχειρηματιών, Δράση 3: διαδικασίες για
την εκ των υστέρων παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάρτισης

Δράση 1: Δραστηριότητες για την κατάρτιση των εκπαιδευτών (σύμβουλοι και καθηγητές)
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία INVESTINGREEN θα υπάρχουν δύο διαφορετικές ενότητες ανάλογα με
τις μεταφερθείσες αρμοδιότητες και το ρόλο του κάθε προσώπου: του συμβούλου και του καθηγητή.
Η κατάρτιση θα διαρκεί 16 ώρες για κάθε ενότητα (1 για τους συμβούλους και 1 για τους καθηγητές) με
τη μορφή εργαστηρίου.
Ο σύμβουλος που θα συμμετέχει στην κατάρτιση θα πρέπει να είναι ήδη ειδικευμένος στην αξιολόγηση
των δυνητικών επιχειρηματιών σύμφωνα με τις προσωπικές τους δεξιότητες, την κατάρτιση και την
προηγούμενη γνώση, τις δεξιότητες διαχείρισης, τις συμπεριφορικές δεξιότητες.
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Ο καθηγητής θα πρέπει να είναι επαγγελματίας με ικανότητες στη σύσταση και την ανάπτυξη
επιχειρήσεων.
Εντός της Πιλοτικής Δράσης Μάθησης, αμφότεροι οι σύμβουλοι και οι καθηγητές θα ενημερώνονται για τα κύρια
θέματα του INVESTINGREEN (στόχοι και μεθοδολογία), καθώς και για την προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο των
δράσεων του προγράμματος, δηλαδή:


Επισκόπηση της Πράσινης βιομηχανίας ιδίως σε σχέση με υπηρεσίες



Στοιχεία της Πράσινης Οικονομίας



Διαχειριστικές πτυχές που σχετίζονται με τον Τομέα της Πράσινης Οικονομίας



Βασικές αρχές περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των κύριων εθνικών και Ευρωπαϊκών κανονισμών στον
τομέα της Πράσινης οικονομίας

Δράση 2: Δραστηριότητες για την κατάρτιση των Δυνητικών Πράσινων Επιχειρηματιών
Καθήκοντα Συμβούλου
Για τα πρόσωπα ενδιαφέρονται να συστήσουν μια νέα Πράσινη επιχείρηση, θα υπάρχουν διαθέσιμοι
σύμβουλοι προσανατολισμού, οι οποίοι συμμετέχουν στη Δράση 1, για παροχή συμβουλευτικής στις
αντίστοιχες δομές των εταίρων. Τα πρόσωπα αυτά θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο
INVESTINGREEN και θα προσφέρουν εξατομικευμένες συμβουλές, ούτως ώστε να αξιολογηθεί το
επιχειρηματικό δυναμικό και η σκοπιμότητα της επιχειρηματικής ιδέας. Οι προσωπικές συνεντεύξεις θα
οργανώνονται από τον εταίρο του σχεδίου.
Η πορεία της καθοδήγησης θα ολοκληρώνεται με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:
- ΘΕΤΙΚΑ: εάν –από την ανάλυση των προσωπικών ικανοτήτων, των δεξιοτήτων διαχείρισης και της
προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας– το προφίλ του δυνητικού επιχειρηματία θεωρείται κατάλληλο και
το επιχειρηματικό σχέδιο είναι επαρκώς δομημένο,
- ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ: όταν είναι αναγκαία η περαιτέρω μελέτη των υποκειμενικών απαιτήσεων / της
επαγγελματικής ή επιχειρηματικής ιδέας,
- ΑΡΝΗΤΙΚΑ: όταν είναι δύσκολο να εφαρμοστεί το έργο και/ή ο αιτών δεν διαθέτει την απαραίτητη
τεχνογνωσία, τις δεξιότητες ή την εμπειρία για να το πραγματοποιήσει.
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Καθήκοντα Καθηγητή
Οι Δυνητικοί επιχειρηματίες θα στηρίζονται από τους επαγγελματίες (καθηγητές) κατά τον έλεγχο της
σκοπιμότητας της επιχειρηματικής ιδέας και ο δυνητικός επιχειρηματίας θα υποστηρίζεται κατά την
προετοιμασία του Επιχειρηματικού Σχεδίου που θα δημιουργηθεί, προκειμένου να προετοιμαστούν οι
δικαιούχοι για να παρουσιάσουν το Σχέδιο σε πιστωτικά ιδρύματα για χρηματοδότηση.
Κάθε επιλεγμένος καθηγητής θα παρακολουθεί κατ' ανώτατο όριο 6 δυνητικούς επιχειρηματίες, τους
οποίους θα στηρίζει για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Η συμβολή του καθηγητή στη
μεθοδολογία INVESTINGREEN αναπτύσσεται σύμφωνα με την ακόλουθη μέθοδο:
α. Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και μεγέθυνση του επιχειρηματικού σχεδίου
Για τη διευκόλυνση της πορείας για τη δημιουργία μιας νέας ιδέας για μία Πράσινη επιχείρηση, ο
Καθηγητής θα εκπαιδεύει τους δικαιούχους μέσω σύντομων σεμιναρίων με σκοπό τη μεταφορά
δεξιοτήτων και μέσων για την προώθηση της μεγέθυνσης και της ανάπτυξης νέων οικονομικών
δραστηριοτήτων.
Τα ζητήματα που εξετάζονται στα μαθήματα κατάρτισης έχουν ως εξής:
- Επιχειρηματικές Ικανότητες
- Από την Ιδέα στη Σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου
- Στρατηγικός Σχεδιασμός
- Εμπορία (Μάρκετινγκ)
β. Τεχνική - Εξειδικευμένη Υποστήριξη
Προκειμένου να τηρηθούν οι κρίσιμες προδιαγραφές και να συγκεντρωθούν στοχοθετημένες γνώσεις,
μπορεί να ληφθεί υπόψη η ωφέλιμη συνδρομή των εμπειρογνωμόνων σε επιμέρους θεματικές αναφορές.
Αυτή θα βοηθήσει ώστε να απαντηθούν με ακρίβεια ορισμένα θέματα, όπως οι Πράσινοι κανονισμοί, που
έχουν εντοπιστεί ως προβληματικά κατά την προκαταρκτική ανάλυση που έγινε από τους εταίρους
(«Συγκριτική ανάλυση σχετικά με το προφίλ και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη
Πράσινων επιχειρήσεων»).

Ο δυνητικός Πράσινος επιχειρηματίας, ο οποίος είναι πρόθυμος να επωφεληθεί από όλη την πορεία
της κατάρτισης, όπως έχει δομηθεί σύμφωνα με το σχέδιο INVESTINGREEN, θα πρέπει να
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συμμετέχει και στις δύο φάσεις: στη φάση προσανατολισμού (που διενεργείται από τον σύμβουλο) και
στη φάση διδασκαλίας από τον καθηγητή. Αυτή η διαδρομή είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στις
δραστηριότητες INVESTINGREEN.
Δράση 3: Διαδικασίες για την εκ των υστέρων παρακολούθηση και αξιολόγηση των δικαιούχων της
κατάρτισης
α. Εκ των υστέρων παρακολούθηση και αξιολόγηση
Στο τέλος αυτής της πρωτοβουλίας θα διεξαχθεί μία έρευνα, που θα απευθύνεται σε όλους τους
Δικαιούχους του INVESTINGREEN, για να ανιχνεύσει τα επιτεύγματα και τις προοπτικές ανάπτυξης.
2.2. Κατευθυντήριες γραμμές για τις εκπαιδευτικές ενότητες
Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστεί ο κύριος στόχος στον οποίο επικεντρώνονται οι ενότητες της
κατάρτισης. Αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέπουν στους εταίρους να δημιουργήσουν τις τελικές ενότητες
της κατάρτισης τόσο για την Πιλοτική Δράση Μάθησης για συμβούλους και καθηγητές όσο και για τα
σεμινάρια για τους δυνητικούς Πράσινους επιχειρηματίες.
2.2. Πιλοτική Δράση Μάθησης: σύμβουλοι και καθηγητές
1. Εισαγωγή στο σχέδιο INVESTINGREEN
Στόχοι:
Το εισαγωγικό μέρος του εργαστηρίου θα αφιερωθεί στην προβολή του σχεδίου INVESTINGREEN με
τα βασικά στοιχεία του.
Θέματα προς σύγκριση:
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Το σχέδιο INVESTINGREEN: σύντομη Περίληψη



Στόχοι του Σχεδίου



Αποστολή



Αναμενόμενα αποτελέσματα και προβλεπόμενη επίδραση



Μέτρα στήριξης του σχεδίου

2. Επισκόπηση της Πράσινης βιομηχανίας ιδίως σε σχέση με υπηρεσίες
Στόχοι:
Η ενημέρωση των συμβούλων και των καθηγητών σε σχέση με την προστιθέμενη αξία των Πράσινων
Επιχειρήσεων, τόσο υπό το πρίσμα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 όσο και όσον αφορά τη δυνατότητα να
αντιμετωπιστεί η κλιματική και οικολογική κρίση με μέτρα που σχετίζονται με την αύξηση των επενδύσεων
και της ανάπτυξης εντός μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η οποία θα είναι σε
θέση να προστατεύει και να αξιοποιεί το φυσικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο.
Θέματα προς σύγκριση:


Πράσινη Βιομηχανία: σύντομη εισαγωγή στους οικολογικά βιώσιμους τρόπους παραγωγής με χαμηλό
περιβαλλοντικό αντίκτυπο (δειγματοληπτικός κατάλογος με τις ιδιαιτερότητές των περιβαλλοντικών
επιπτώσεών τους)



Οι Πράσινες υπηρεσίες: ο Πράσινος Διαχειριστής



Πράσινες

βιομηχανίες: Μερικά παραδείγματα, ΠΟΥ

ΘΑ ΕΠΙΛΕΧΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ

ΤΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (επισκευή, χειρισμός, οικολογικός
σχεδιασμός, αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, διάθεση και ανακύκλωση αποβλήτων, παροχή νομικών
συμβουλών για περιβαλλοντικά θέματα, αποκατάσταση κτιρίων)

2. Στοιχεία της Πράσινης Οικονομίας
Στόχοι:
Η παροχή πληροφοριών σχετικά με το θεωρητικό μοντέλο για την οικονομική ανάπτυξη, που κατάγεται
από την οικονομετρική ανάλυση του οικονομικού συστήματος, για το οποίο, μαζί με τα οφέλη (δηλαδή:
την αύξηση του ΑΕΠ) ενός συγκεκριμένου συστήματος παραγωγής, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δηλαδή η πιθανή περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται από το σύνολο του
κύκλου επεξεργασίας των πρώτων υλών, έως και η πιθανή περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται από την
τελική εξάλειψη ή τη διάθεσή τους. Αυτές οι ζημίες συχνά μετακυλίονται σε έναν τυπικό μηχανισμό
αρνητικής ανάδρασης, με αποτέλεσμα τη μείωση του ΑΕΠ λόγω της μειωμένης απόδοσης οικονομικών

11

δραστηριοτήτων που επωφελούνται από την καλή ποιότητα του περιβάλλοντος, όπως η γεωργία, η αλιεία,
ο τουρισμός, η δημόσια υγεία, η βοήθεια και ανοικοδόμηση μετά από φυσικές καταστροφές.
Θέματα προς σύγκριση


Ορισμός της Πράσινης Οικονομίας (γενικές κατευθυντήριες γραμμές)



Πράσινη Βιομηχανία: προοπτικές για την απασχόληση



Πράσινη βιομηχανία και προσέλκυση επενδυτών

3. Διαχειριστικές πτυχές που σχετίζονται με τον Τομέα της Πράσινης Οικονομίας
Στόχοι:
Η προσέγγιση της Πράσινης διαχείρισης είναι συνώνυμη «της θέσης του περιβάλλοντος στο επίκεντρο του τύπου
του επιχειρηματικού κύκλου. Η ανταμοιβή έρχεται αργότερα∙ δεν την ξεχνάμε, αλλά είναι ένα φυσικό μέρος της
επιχείρησης και όχι το σημείο εκκίνησης. Είναι ένα, αλλά όχι το μόνο» (Francesco Bertolini, πρόεδρος του
Ινστιτούτου Πράσινης Διαχείρισης).
Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να προσφέρει βασικές γνώσεις σε σχέση με την απόκτηση των απαραίτητων
δεξιοτήτων για τη διαχείριση μίας Πράσινης νεοσύστατης επιχείρησης.
Θέματα προς σύγκριση:


Η Πράσινη διαχείριση για επιχειρήσεις, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), η έκθεση
βιωσιμότητας
◦

Η αυξανόμενη σημασία της αειφορίας

◦

Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

◦

Η δήλωση ηθικών αξιών στην εταιρική αποστολή

◦

ΕΚΕ/ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων): τα ενδιαφερόμενα μέρη και η διακυβέρνηση των
σχέσεων

◦

Κοινωνική ισορροπία, οικολογική ισορροπία, ισορροπία της βιωσιμότητας

◦

Ρόλος και λειτουργία της ισορροπίας της αειφορίας κατά την κοινοποίηση του ηθικού προφίλ της
εταιρείας
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Αξιολόγηση των επενδύσεων και Χρηματοδότηση του Έργου

4. Βασικές αρχές περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των κύριων εθνικών και Ευρωπαϊκών κανονισμών στον
τομέα της Πράσινης οικονομίας
Στόχοι
Συζήτηση όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με διάφορους κανονιστικούς περιορισμούς, οι οποίοι
εφαρμόζονται στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στον τομέα της Πράσινης οικονομίας, με
ιδιαίτερη προσοχή στις σχετικές δραστηριότητες.
Θέματα προς σύγκριση:


Περιβαλλοντική νομοθεσία σε περιφερειακό / εθνικό επίπεδο



Νομοθεσία για περιβαλλοντικά θέματα σε επίπεδο ΕΕ

2.2.3. Σεμινάρια για τους Δυνητικούς επιχειρηματίες
Το επόμενο βήμα στις δραστηριότητες κατάρτισης του σχεδίου INVESTINGREEN είναι η οργάνωση
μαθημάτων κατάρτισης για τους δυνητικούς Πράσινους επιχειρηματίες που θα διεξάγονται από
εκπαιδευμένους καθηγητές/συμβούλους.
Επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Δράσης Μάθηση στις 4 Πιλοτικές
περιοχές, θα πραγματοποιήσουν ένα εργαστήριο για δυνητικούς Πράσινους επιχειρηματίες σχετικά με τις
κύριες ικανότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη μίας νεοσύστατης επιχείρησης.
Η μαζική αυτή δράση θα έχει ως κύριο στόχο την παροχή πρακτικών εργαλείων στους νέους Πράσινους
επιχειρηματίες για την εκτίμηση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων τους με την
πάροδο του χρόνου.
Η δεξιοτεχνία στην ανάλυση της αγοράς, στην παρακολούθηση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών
ροών όσον αφορά την οργάνωση και τη διαχείριση των εργαζομένων, θα οδηγήσουν στη σωστή διαχείριση
της δικής τους επιχείρηση και στην εφαρμογή των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.
Η εκμάθηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων που
θα παρουσιαστούν και που σχετίζονται με τον τομέα της Πράσινης οικονομίας υπερβαίνει τους στόχους
του προγράμματος κατάρτισης, καθώς οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τις κατέχουν ήδη, πράγμα το οποίο
θα έχει επαληθευτεί κατά τη διάρκεια του προσανατολισμού.
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Σε σχέση με το θέμα της κατάρτισης, στο τέλος του εργαστηρίου οι Τελικοί Δικαιούχοι (δυνητικοί
επιχειρηματίες) θα είναι σε θέση να:


διενεργήσουν έναν στρατηγικό, δομικό και λειτουργικό έλεγχο για να αναπτύξουν μια επιχειρηματική ιδέα



καταρτίσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο και να συντάξουν την οικονομική-χρηματοοικονομική
αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας, να παρουσιάσουν το έργο και να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με
δανειστές, τράπεζες, επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων και επιχειρηματικούς «αγγέλους».



χρησιμοποιούν εργαλεία και μεθοδολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάλυση και τη διαχείριση
του επιχειρηματικού σχεδίου των Τελικών Δικαιούχων.

Πρόγραμμα Κατάρτισης
Ενότητα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ


Πώς να αναπτύξετε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για τη δημιουργία μιας εταιρείας



Πώς να αναπτύξετε τις δικές της διαχειριστικές ικανότητες



Πώς να δημιουργήσετε νέες επαφές και να αναπτύξετε δίκτυο επιχειρήσεων



Πώς να οργανώσετε και να διαχειρίζεστε το προσωπικό

Ενότητα ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ


Πώς να ανακαλύψετε και να προσδιορίσετε μια επιχειρηματική ευκαιρία



Πώς να χρησιμοποιείτε τα σχηματικά εργαλεία για τις ευκαιρίες αναπτυξιακής διαδικασίας



Πώς να αναγνωρίζετε και να χαρτογραφείτε τα ενδιαφερόμενα μέρη



Πώς να διαφοροποιείτε και να προσαρμόζετε τη δική σας στρατηγική

Ενότητα ΣΥΝΤΑΞΗΣ του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - επιλογές αγοράς: ανάλυση και
τοποθέτηση
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Το ανταγωνιστικό σύστημα



Πώς να καθορίσετε το κοινό-στόχο και τα προϊόντα/υπηρεσίες



Η τιμολόγηση σε σχέση με την τοποθέτηση των αναγκών σύνταξης και τους αποδέκτες προθεσμιών



Πώς να συντάξετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο: τυπολογίες της σύνθεσης



Απαιτήσεις και προθεσμίες



Στόχος: δανειστές και επενδυτές



ανάλυση των τμημάτων που συνθέτουν το έγγραφο

Ενότητα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY: σχέδιο επενδύσεων και ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
για την επιχειρηματικότητα


Η οικονομική σκοπιμότητα της επιχειρηματικής ιδέας



Χρηματοοικονομική άνεση: εργαλεία και δείκτες



Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός



Μέτρα για την αυτο-απασχόληση και την επιχειρηματικότητα



Διαδικασίες πρόσβασης σε κίνητρα δημόσιας στήριξης για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων

Ενότητα ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)


Για την προώθηση τη δικής της μοναδικότητας: δημιουργείστε το Εμπορικό Σήμα σας, το Λογότυπό σας,
και η Ανταμοιβή



Δίαυλοι προώθησης: τοποθετείστε, κοινοποιείστε και ενισχύστε το Εμπορικό Σήμα σας, δημιουργείστε
επαφές και αναπτύξτε ένα δίκτυο



Επικοινωνείτε διαδικτυακά: το διαδικτυακό μάρκετινγκ



Ιστοσελίδα, πλατφόρμες μάρκετινγκ, ιστολόγια (blogs)

2.2.4. Παρακολούθηση
Στο σχέδιο INVESTINGREEN, το έργο του καθηγητή είναι να αξιολογεί, τόσο κατά τη διάρκεια όσο
και στο τέλος της πορείας, τη δουλειά του δυνητικού επιχειρηματία.
Στην αρχική μεθοδολογία (Περιφερειακό Δάνειο Τιμής), ο καθηγητής θα λάβει ένα συγκεκριμένο φύλλο
αξιολόγησης, μέσω του οποίου θα μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο της κατάρτισης και την ορθή
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εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων των νέων επιχειρηματιών που επιλέχθηκαν. Η παρακολούθηση θα
πραγματοποιηθεί στο τέλος της κατάρτισης των δυνητικών επιχειρηματιών.
Εάν εφαρμοστεί η τελική παρακολούθηση, ο καθηγητής οφείλει να προσκομίσει τις ακόλουθες
πληροφορίες:



Λεπτομερή Στοιχεία Δικαιούχου



Δεδομένα της δραστηριότητας - Περιγραφή



Δεδομένα του καθηγητή



Δραστηριότητες συνδρομής που πραγματοποιήθηκαν και το επίπεδο της ανάπτυξης που έχει επιτευχθεί σε
σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο, με ιδιαίτερη αναφορά στις ακόλουθες πτυχές:
◦

διαχείριση των διοικητικών πτυχών

◦

υλοποίηση των στόχων που καθορίστηκαν με την επιχειρηματική ιδέα

◦

σχεδιασμός δυνητικών σχέσεων με τους προμηθευτές

◦

σχεδιασμός της οικονομικής κατάστασης

◦

σχεδιασμός των πελατών / ανάπτυξη μέσω των πωλήσεων

◦

προοπτικές ή άλλες δυσκολίες

◦

άλλα σχόλια

2.3. Παραρτήματα
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1.

Δημόσια Ανακοίνωση του Περιφερειακού Δανείου Τιμής (II έκδοση)

2.

Έκθεση Αξιολόγησης από κέντρα πληροφόρησης

3.

Παράρτημα A_Αυτοαξιολόγηση για επιχειρηματίες_1

4.

Παράρτημα Β_Αυτοαξιολόγηση για επιχειρηματίες_2

5.

Παράρτημα Γ_Αυτοαξιολόγηση για επιχειρηματίες_3

6.

Παράρτημα Δ - Το προφίλ του επιχειρηματία

7.

Παράρτημα Ε - Επιχειρηματικό Σχέδιο

8.

Παράρτημα ΣΤ - Έντυπο σκοπιμότητας

