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Introducere
Criza ocupării forței de muncă pe piața europeană a muncii este una dintre cele mai grave
probleme din ultimii 5 ani. Una dintre cele mai importante consecințe sociale ale crizei
economice este creșterea semnificativă a sărăciei în rândul populației apte de muncă, și, prin
urmare, o scădere a condițiilor generale de viață ale claselor mici și mijlocii din țările UE.
Această situație declanșează, la rândul său, pierderea competitivității pe piața mondială și cauza
tensiunilor sociale și politice grave.
Având în vedere această situație, este necesar să se dea un nou impuls economiei și susținerea
ocupării forței de muncă în Europa. Una dintre modalități este de a sprijini dezvoltarea startup-urilor.
Proiectul INVESTINGREEN, din voința de a se adapta unui model de succes, cum este
Imprumutul Regional de Onoare, care însoțește întregul proces de creare și finanțare de noi
întreprinderi la un context european, trecerea la specificația sa în sectoarele de servicii legate de
economia verde, genereaza un sector care este in prezent unul dintre cele mai promițătoare în
economia mondială, precum și experimentarea modelului in cele 4 zone pilot: 2 în Italia, 1 în
România și 1 în Spania. Ideea este de a crea o nouă metodologie care, spre deosebire de
Imprumutul Regional de Onoare, presupune o pregătire în două etape: formarea formatorilor
(tutori și consilieri), și instruirea potențialilor antreprenori, capabili să indeplineasca toate
condițiile pentru a fi însoțiți in procesul de start-up, de a-l face mai solid și mai fezabil, și,
astfel, cu mai multe șanse de a fi finanțat de către institutele de credit.
Din analiza preliminară desfasurata în țările partenere (Italia, România, Spania, Bulgaria și
Grecia) cu privire la elementele esențiale pentru începerea de noi afaceri în industria verde și
nevoile de formare ale profesioniștilor care lucrează în domeniul serviciilor Green, începe
adaptarea modelului Imprumutul Regional de Onoare Marche, folosit ca bază pentru definirea
metodologiei INVESTINGREEN, având în vedere că acțiuneaa proiectului european se
oprește după a doua etapă a procesului regional, și anume realizarea planului de afaceri, fără a
prevedea finanțarea de la institutele de credit. Cu toate acestea, băncile vor fi contactate în
timpul implementarii proiectului si li se va face cunoștință cu metoda aplicată (Protocol de

acord cu institute de credit), pentru a evalua fezabilitatea accesului la credite pentru noile idei
de afaceri verzi selectionate in proiect.

1. Originea Imprumutului Regional de Onoare: ROP ESF 2007 – 2013 Strategy
Delimitarea unei noi strategii in vedera crearii unei cai de sprijin pentru start-up-urile din Italia,
a fost infiintata ca raspuns la situația critică a ocupării forței de muncă înregistrata în țară și, în
special, în regiunea Marche, în ultimii 10 ani. Ideea Imprumutului Regional de Onoare a inclus,
de fapt, o strategie mai mare a Planului Operațional Regional (POR FSE 2007-2013), care
intenționează să acționeze în consecință pentru rezultatul unei analize preliminare pe piața
forței de muncă regionale.
În special, în conformitate cu analizele SWOT efectuate, a reieșit că, în ciuda faptului ca,
contextul regional a prezentat niveluri mai ridicate de ocupații împotriva mediei naționale, cu
rate ridicate de frecventare a școlii, ratele de activitate au fost mai mici decât media europeană
regională. Procentul de ocupare este mai mic decât media UE, în timp ce golurile de gen(sex)
în ratele de ocupare și de activitate sunt încă extrem de ridicate și nu sunt congruente cu
nivelul de educație al componentei feminine a populației și a forței de muncă. De asemenea,
trebuie adăugat recunoașterea unui deficit continuu de absolvenți în discipline științifice și
tehnice. Din analiza efectuată, s-a constatat că nivelul de referință UE de o rata de ocupare de
70% (și 60% pentru femei) ar fi atins doar cu următoarele acțiuni:
• creșterea participării populației la viața de lucru activa;
• creșterea ratei de ocupare de peste- 45 femei;
• inducerea, chiar cu sprijinul FEDR și resurselor naționale alocate pentru sprijinirea
dezvoltării regionale și locale, de schimbări majore în modelele de afaceri și specializarea
producției în industria prelucrătoare;
• creșterea cererii de forță de muncă calificată și reducerea, prin urmare, a fenomenului de
șomaj în rândul tinerilor educați.

Consecvent cu concluziile din analiza contextului, Strategia Regională a urmărit "creșterea
calității muncii." În special, obiectivul general al Planului Operațional în vederea realizării
ocuparii depline a fost îmbunătățirea calității și productivității la locul de muncă, încurajând în
același timp flexibilitatea și securitatea la locul de munca. Pentru a atinge acest obiectiv macro-,
strategia a fost împărțită în 6 zone:


Axa I – Adaptabilitate



Axa II – Angajare



Axa III – Incluziune Sociala



Axa IV – Resurse Umane



Axa V – Transnaționalitate și Cooperare Cross-regionala



Axa VI – Asistenta tehnica

În aceasta subdiviziune, au fost dezvoltate inițiative regionale legate de strategia regională. Pe
axa de inserție profesională, a luat forma ideea de a facilita accesul la credite pentru
întreprinderile nou înființate, pentru a sprijini noi afaceri și crearea de noi locuri de muncă.
Din acest context, provine ideea facilitarii dezvoltarii in auto-ocuparea forței de muncă și
sprijinirea afacerilor printr-un proiect legat de furnizarea de microcredite și servicii pentru
sprijinul start-up-urilor: Marche Regional Honour Loan.
Acest proiect, care rulează în prezent a treia sa ediție și este realizat cu succes de regiunea
Marche, împreună cu partenerii sai privati, a fost selectat ca o bună practică pentru a fi supus
unui proces de adaptare într-un context european. Transferarea Partenerului (Marche Region),
împreună cu un consorțiu de parteneri italieni și europeni, a propus și a pregătit în colaborare
cu provincia Perugia un proiect, depus și aprobat în cadrul programului de învățare continuă
de catre Comisia Europeană, care isi concentreaza acțiunea pe 4 zone pilot (Perugia, Milano,
Murcia și România), soluționand tutorajul pentru potențialii întreprinzători pentru crearea de
planuri de afaceri într-un sector de activitate precis: locuri de muncă verzi. Proiectul
INVESTINGREEN a fost generat de aceasta idee, ce preia serviciile erogate de împrumutul
Regional de Onoare, oprindu-se la etapa de formare / tutoring a potențialilor antreprenori

verzi, fără prevederea furnizarii de microcredite, și implicarea în fază analizei preliminare și în
acțiunile pilot( parteneri din Italia, Grecia, Bulgaria, Spania și România).
În acest cadru, INVESTINGREEN se concentrează pe locurile de muncă ecologice, ca unul
dintre noile modele de dezvoltare economică. În acord cu eseul de Nina Netzer și Judith
Althaus (EDS)., (June 2012 ,“ Green Economy - Turning Over a New Leaf
towardsSustainable Development?”),

importanța crescterii potențialului economic al

tehnologiilor de mediu a alimentat dezbaterea cu privire la Economia verde. Economia
Națiunilor Unite și Comisia Socială pentru Asia și Pacific (UNESCAP) numește Green
Growth "o strategie care urmărește să maximizeze producția economică minimizând în același
timp poverile ecologice". Un accent economic la fel de puternic a dus la o creștere ecologică în
în special in țările industrializate. Potrivit raportului OECD 2011 "Către Creșterea Verde"
Green Growth înseamnă "stimularea creșterii economice și dezvoltării, asigurând în același
timp ca activele naturale continua sa ofere resursele și serviciile de mediu pe care bunăstarea
noastră se bazează". Acest accent pus pe creștere economică verde se bazează pe convingerea
că schimbările tehnologice pot eluda constrângerile de mediu (decuplare) și, astfel, să permită
creșterea economică viitoare. Prin urmare, o "Ecologizare" a economiei existente ar necesita o
schimbare a modelelor de producție și consum.

2. Personalizarea împrumutului Regional de Onoare în metodologia
INVESTINGREEN
2.1. Metodologia INVESTINGREEN
Din nevoile de mai sus mentionate, se dezvoltă ideea de a da potențiauluil antreprenor un
suport pentru constituirea noii afaceri, împreună cu instrumente mai adecvate pentru a avea
mai multe șanse de a accesa credite in scopul de a exprima întregul potențial al ideii sale de
bussines.

Scopul inițiativei este de a încuraja formarea de noi antreprenori, cu competențe în sectorul
verde. Beneficiarii vor fi accompaniati și li se va acorda tot know-how-ul pentru a porni o
afacere Verde, stimuland crearea de locuri de muncă și cresterea antreprenoriatul în zonele de
implementare a proiectului, în consecință, locurile de muncă.
INVESTINGREEN a luat de la " imprumutul Regional de Onoare " setul de măsuri de
promovare a unei culturi antreprenoriale, pentru a stimula crearea de planuri de afaceri (4 pe
fiecare zonă pilot) și încuraja crearea și dezvoltarea de noi activități economice.
In centrul inițiativei este prevăzută realizarea următoarelor acțiuni:
• Acțiunea 1: activități de formare a formatorilor (Consilierii și tutori) Acțiunea 2: activități de
instruire a potențialilor antreprenori Action 3: Proceduri de monitorizare și evaluare "ex post"
de formare

Action 1: Activitati de formare a formatorilor (consilieri si tutori)
În metodologia INVESTINGREEN vor exista două module diferite în funcție de
competențele transferate și rolul fiecărui personaj: Consilier și tutore.
Trainingul va fi dezvoltat în 16 de ore pentru fiecare modul (1 pentru Consilierii și una pentru
tutorii), sub forma de workshop.
Consilierul care participa la activitatea de formare trebuie să fie deja calificat in evaluarea
potentialului antreprenor în functie de aptitudinile personale, de formare si de cunostintele
prealabile, abilitati de management, abilitati de atitudine.

Tutorele trebuie să fie un profesionist cu competențe in Start-up-uri și dezvoltarea afacerilor.
În cadrul Pilot Action Learning, atât consilierii cat si tutorii vor fi informați cu privire la probleme
principale INVESTINGREEN (obiective și metodologii), precum și de valoarea adăugată în cadrul
acțiunilor proiectului, care este:
• ansamblul Industriei Verzi special legata de servicii
• Elemente de economie verde

• aspectele de management legate de sectorul Green
• fundamentele legislatiei cu privire la mediu și principalele reglementări naționale și europene în
domeniul economiei verzi

Action 2: Activitati de formare a potentialilor antreprenori
Sarcinile consilierului
Pentru persoanele interesate de a începe o nouă afacere verde, Orientatorii participanti la
Acțiunea 1 vor fi disponibili pentru consultare în structurile partenere respective. Ei vor oferi
informații cu privire la proiectul INVESTINGREEN și vor oferi consiliere individuală pentru
a evalua potențialul de afaceri și fezabilitatea ideii de afacere. Interviurile one-to one vor fi
organizate de partenerul de proiect.
Traseul de orientare poate fi completat cu unul dintre următoarele rezultate:
- POZITIV: dacă - de la analiza aptitudinilor personale, abilităților de management și
experienței de lucru anterioară - profilul potențialului antreprenor este considerat adecvat și
proiectul antreprenorial este suficient de structurat;
- Așteptare: când este necesar să se studieze în continuare cerințele subiective / ideea
profesională sau de afaceri;
- NEGATIV: atunci când proiectul este dificil să se pună în aplicare și / sau solicitantul nu
dispune de expertiză necesara, aptitudini și experiența pentru a-l realiza.

Sarcini tutore
Potențialii antreprenori vor fi însoțiți de profesioniști (tutore) pentru a verifica fezabilitatea
ideii de afaceri și pentru a sprijini potențialul antreprenor în pregătirea planului de afaceri care
urmează să fie creat, în scopul de a pregăti beneficiarii pentru prezentarea planului de afaceri la
institutiile de credit pentru finanțare.
Fiecare tutor selectat va urmari un maxim de 6 potențiali întreprinzători, sprijinindu-i în
realizarea planului de afaceri. Contribuția tutorelui la metodologia INVESTINGREEN se
dezvoltă în conformitate cu următoarea metodă:

a. Suport tehnic pentru dezvoltarea și creșterea planului de afaceri
Pentru a usura traseul in crearea unei idei noi pentru o afacere Verde, tutorele va instrui
beneficiarii in timpul seminariilor scurte cu scopul de a transfera competențe și mijloace de a
promova creșterea economică și dezvoltarea de noi activități economice.
Problemele abordate în cadul cursurilor de formare sunt următoarele:
- Competențe antreprenoriale
- De la idee la proiect Elaborarea planului de afaceri
- Planificare Strategică
- Marketing
b. Suport Tehnic
Pentru a depăși orice specificații critice și pentru primi directionarea asteptata, va fi posibil sa
se profite de sprijinul experților în referința tematică individuală.
Acest lucru va ajuta să se răspundă cu precizie la unele aspecte specifice, cum sunt
regulamentele verzi, ce au fost detectate ca fiind problematice în timpul analizei preliminare
efectuate de parteneri ("Analiza comparativă privind profilul și aptitudinile necesare pentru a
dezvolta o afacere green).
Potențialul antreprenor verde, care doreste să beneficieze de întregul traseu de formare
structurat conform proiectului INVESTINGREEN, trebuie să participe la ambele
faze: faza de orientare (realizata de Consilier) și faza de meditații. Acest traseu este
obligatoriu pentru participarea la INVESTINGREEN Activități.
Acțiunea 3: Proceduri de monitorizare și evaluare "ex post" de formare a beneficiarilor
a. Monitorizare și evaluare "ex post"
La sfârșitul acestei inițiative, va fi efectuat un studiu, adresat tuturor beneficiarilor
INVESTINGREEN, pentru a detecta realizările și perspectivele de dezvoltare.

2.2. Ghid pentru modulele de training

În acest paragraf va fi prezentat principalul obiectiv al modulelor de instruire. Aceste
informații vor permite partenerilor să creeze modulele finale de formare, atât pentru Pilot
Action Learning pentru Consilierii și tutori, precum și pentru seminariile cu potențialii
antreprenori.
2.2. Pilot Action learning: consilieri si tutori
1. Introducerea in proiectul INVESTINGREEN
Obiective:
Partea introductivă a atelierului va fi dedicat pentru a ilustra proiectul INVESTINGREEN în
fundamentele sale.
Subiecte de comparație:
• Proiectul INVESTINGREEN: un scurt rezumat
• Obiectivele proiectului
• Misiune
• Rezultate așteptate și impactul prevăzut
• Măsuri in afara proiectului

2. Privire de ansamblu asupra industriei verzi, în special cu privire la servicii
Obiective:
De a informa Consilierii și tutorii de valoarea adăugată a întreprinderilor verzi, atât în lumina
strategiei Europa 2020, cat si împreună cu potențialul de a face față crizei climatice și
ecologice cu măsuri destinate creasterii investițiilor și dezvoltarea unei economii cu emisii
scăzute, capabile să protejeze și sa valorifice capitalul natural și uman.
Subiecte de comparație:
• Industria Verde: scurtă introducere a producțiilor durabile cu impact redus asupra mediului ecologic
(o lista de probă cu particularitățile lor de impact asupra mediului)
• servicii Green: Managerul Green

• industrii verzi: Câteva exemple de a fi selectate in baza analizei preliminare la nivel național
(reparatii, intretinere, proiectarea ecologică, energia eoliană, fotovoltaică, eliminarea și reciclarea
deșeurilor, consultanță juridică pe probleme de mediu, reabilitarea clădirilor)
2. Elemente ale Economiei Verzi
Obiective:
Pentru a oferi informații cu privire la modelul teoretic pentru dezvoltarea economică care s-a
nascut dintr-o analiză econometrică a sistemului economic în care, împreună cu beneficiile (și
anume: creșterea PIB) a unui anumit sistem de producție, este, de asemenea, luat în
considerare impactul asupra mediului , care este prejudiciul potențial asupra mediului cauzat de
întregul ciclu de prelucrare a materiilor prime pentru posibilele daune asupra mediului, care
produce eliminarea lor finală. Astfel de daune sunt adesea trecute într-un mecanism tipic de
feedback negativ, în scădere PIB datorită randamentului redus de activități economice care
beneficiază de o bună calitate a mediului, cum ar fi agricultura, pescuitul, turismul, sănătatea
publică, de relief și de reconstrucție în caz de catastrofe naturale.
Subiecte de comparare
• Definirea Economiei Verzi (orientări generale)
• Industria Verde: perspective de angajare
• Industria Verde și atragerea investițiilor

3. Aspecte de management legate de industria verde
Obiective:
Abordarea managementului verde este de a "introduce mediul în centrul formulei de afaceri .
Rasplata vine mai târziu,.., Nu este uitata, dar nu este punctul de plecare, mai degrabă o parte naturală
a afacerii, nu singura "(Francesco Bertolini, presedinte al Institutului de Management verde).
Scopul acestui modul este de a oferi cunoștințe de bază pentru a avea competențele trasversale
necesare pentru a gestiona un start-up Green.

Subiecte de comparare:



Evaluarea investitiei si finantarea proiectului



Management verde pentru companii, responsabilitatea socială corporativă (CSR), raportul de
sustenabilitate



importanța crescândă a durabilității



Etica si Responsabilitatea Sociala Corporativa



Declarația valorilor etice în misiunea corporatistă



CSR / EWC (Catalogul European al Deșeurilor): părțile interesate și guvernarea relațiilor



Echilibrul social , echilibrul ecologic, sustenabilitatea



Rolul și funcția sustenabilitatii si durabilității în comunicarea profilului etic al companiei



Evaluarea investițiilor și finanțarea proiectelor

4. Bazele legislatiei de mediu și principalele reglementări naționale și europene în domeniul
economiei verzi
Obiective
Discuta problemele legate de diversele constrângeri de reglementare, care sunt aplicate
serviciilor din sectorul verde, cu o atenție deosebită activităților conexe.
Subiecte de comparație:
• Legislația de mediu la nivel regional / național
• Legislația în materie de mediu la nivelul UE

2.2.3. Seminarii pentru potentialii antreprenori
Următorul pas în activitățile de formare INVESTINGREEN este organizarea de cursuri de
instruire pentru potențialii antreprenori verzi desfasurate de tutori / Consilieri.

Profesioniștii instruiți în cadrul activitatii Pilot Action Learning în 4 zone pilot, vor organiza
un atelier de lucru pentru potențialii antreprenori verzi pe principalele abilitati necesare in
dezvoltarea unei afaceri de start-up.
Are ca obiectiv principal oferirea noilor antreprenori verzi, de instrumente practice pentru a
evalua profitabilitatea și sustenabilitatea afacerii lor în timp.
Cei ce stăpânesc tehnici de analiza a piaței, pentru a monitoriza fluxurile economice și
financiare, pentru organizarea și gestionarea angajatilor, pot gestiona în mod corespunzător
propria afacere și să facă orice măsuri corective necesare.
Este dincolo de obiectivele cursului de formare învățarea competențelor necesare pentru a
efectua diverse activități prezentate și legate de sectorul Green, acestea trebuie să fie deja în
posesia participanților și verificate în timpul orientarii.
În ceea ce privește aspectul formarii, la finalul atelierului beneficiarii finali (potențiali
antreprenori) vor putea să:
• realizeze un control strategic, structural și operativ pentru a dezvolta o idee de afacere
• să întocmească un plan de afaceri și sa dezvolte o evaluare economico-financiară a ideii de
afaceri pentru a prezenta proiectul și de a gestiona relațiile cu creditorii, băncile, capitalul de
risc și Business Angels.
• să utilizeze instrumente și metodologii care pot sprijini în analiza și gestionarea proiectelor de
afaceri Final Beneficiries ".
Program de training
Modulul abilităților antreprenoriale
• Cum sa dezvolti expertiza tehnică in crearea unei companii
• Cum sa dezvolti propriile abilități manageriale
• Cum sa creezi noi contacte și dezvoltarea unei rețele de afaceri
• Cum sa organizezi și sa gestionezi personal
Modulul DE LA IDEE LA PROIECT.
• Cum sa descoperi și sa identifici o oportunitate de afaceri

• Cum să utilizați instrumente schematice în oportunitățile procesul de dezvoltare
• Cum să recunosti pe harta părțile interesate
• cum să diferențiati și să adaptati propria strategie
Modulul Elaborarea planului de afaceri - opțiuni de piață: analiza și de poziționare
• Sistemul competitiv
• Cum sa definesti publicul țintă și produsele / serviciile
• Prețul în ceea ce privește poziționarea cerințelor de redactare și termenele limita
• Cum să elaboreze un plan de afaceri: tipologii de compoziție
• Cerințe și termene
• țintă: creditori și investitori
• analizarea secțiunilor care compun documentul
Modulul PLANIFICAREA STRATEGICA: Planul de investiții și surse de finanțare pentru
antreprenoriat


Fezabilitatea economica pentru idea de afaceri



Confort economico-financiar: instrumente și indicatori



Planificarea financiară



Măsuri pentru auto-ocuparea forței de muncă și spiritul antreprenorial



Procedurile de acces la stimulente de sprijin public pentru dezvoltarea activităților de
producție

Modulul MARKETING


Pentru a promova propria unicitate: a crea brand-ul, logo, si rasplata



canale de promovare: poziția, comunicarea și consolidarea brandului dvs., crearea de contacte
și de a dezvolta rețeaua



Comunicari online: web marketing



site web, platforme de marketing, blog-uri

2.2.4. Monitorizarea
În proiectul INVESTINGREEN, sarcina tutorelui este de a evalua atât în decursul progresului
cat si la sfârșitul traseului, lucrul potențialului antreprenor.
În metodologia de pornire (Imprumutul regional de Onoare), tutorelui I se da o fișă de
evaluare specifica, prin care se poate monitoriza progresul formarii și punerea corespunzătoare
în aplicare a planurilor de afaceri ale noilor antreprenori selectati.
În cazul monitorizării finale, tutorelui I se solicita următoarele informații:


beneficiar -informații detaliate



informatii despre activitate



informatii tutore



activități de asistență desfășurate și nivelul de dezvoltare atins de planul de afaceri, în
special la următoarele aspecte:

o

gestionarea aspectelor administrative

o

Realizarea obiectivelor stabilite cu ideea de afaceri

o

Planificarea relațiilor cu furnizorii potențiali

o

Planificarea situației financiare

o

Planificarea de clienți / de vânzări

o

Perspective sau alte dificultăți

o

Alte comentarii

2.3. Anexe
1. notificarea publica despre Imprumutul Regional de Onoare (ediția a II)
2. Evaluarea punctelor de informare
3. Anexa A_Self_Evaluation for entrepreneurs_1
4. Anexa B_Self_Evaluation for entrepreneurs_2
5. Anexa C_Self_Evaluation for entrepreneurs_3
6. Anexa D - profilul antreprenorului
7. Anexa E - Planul de afaceri
8. Anexa F - formular de fezabilitate

