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(N. 7) 4 ACTION PLAN
DATA:

(10 / 06 / 2014) de catre fiecare partener , pentru intrarea pe programul de
monitorizare
LOCATIE:
IT (PG & MI) , ES, RO
DURATA:
13 LUNI - IUNIE 2014 / IUNIE 1015 pentru implementare
TARGHET:
Trainers, consultanti, personal si oficiali din serviciile publice de ocupare (beneficiari
intermediari ai proiectului care au dezvoltat AP)
Ppotentialii antreprenori din cadrul serviciilor sectorului verde (ca beneficiary ai
sesiunilor de formare
PARTICIPANTI N.:
NA
CONTINUT:
SASE PASI. (CA EXEMPLU PENTRU STRUCTURA action plan-ULUI)
A)CRITERIUL SELECTIEI PARTICIPANTILOR
B) CAMPANIA DE PROMOVARE
C) SELECTIA A 16 BUSINESS IDEA
D) Sesiune de instruire START UP RAPPRESENTATIVE
E) ACȚIUNI DE CONSILIERE
F) PREZENTAREA COMPANIILOR SI REZULTATELOR
PROPUS DE:
Provincia di Perugia
ELABORAT DE:
P0-P2-P3-P4-P7
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A) CRITERIUL SELECTIEI PARTICIPANTILOR
SELECTIA POTENTIALILOR ANTREPRENORI DIN SECTORUL VERDE
Vor participa la cursul de orientare pentru start-up-uri:
SalariațIi /persoanele inactive / Șomerii care propun idei și proiecte antreprenoriale în domeniul economiei
ecologice.
Formularul de cerere va fi cel menționat în anexa D a modelului Investingreen. Cererea trebuie să fie însoțită
de CV-ul beneficiarului.
Persoanele care au aplicat pentru participare vor fi invitați să participe la seminarul de informare care va
avea loc pe 17 decembrie 2014. Acestia vor confirma interesul de a participa la activitățile de acompaniere
in elaborarea planului de afaceri.

B) CAMPANIA DE PROMOVARE
Promovarea inițiativei va fi organizată după cum urmează:
- Comunicate de presă la ziare locale
- Publicarea de știri și actualizări pe portalul ITER și Confcommercio din provincia Perugia și pe pagini sociale
conexe
- campanie pe Facebook Pay per click
Seminarul de informare va avea loc in data de 17 decembrie 2014 fiind sustinut de tutorii și Consilierii care
au participat la activitățile de formare profesională.

C) CRITERIUL SELECTIEI A 16 IDEI DE BUSINESS
Selectarea Ideii de afaceri va veni la încheierea întregii acțiuni de consiliere, folosind instrumentul furnizat
de modelul InvestinGreen (Anexa F - AVIZUL de fezabilitate)
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D) SESIUNEA DE TRAINING START UP RAPPRESENTATIVE
ESTE PREVAZUTA o pregătire de două zile și jumătate, pe tema antreprenoriatului și a planului de afaceri,
bine dezvoltat:
1) De la o idee bună la o afacere bună (4 ore)
- Introducere motivațională (ce este un antreprenor, ce sunt viziunea și misiunea, ceea ce este un plan de
acțiune, ecosistemul de referință pentru a face afaceri)
- Concepte juridice asupra antreprenorului și întreprinderii
Instrumente pentru a sprijini reprezentarea și evaluarea economico / financiara a ideii si intreprinderii
(modelul de afaceri, plan de afaceri)
- Finanțarea antreprenoriatului și accesul la credite
2) Planul de operare și planul de afaceri (4 ore)
- Planul de afaceri ca un instrument strategic: orientările pentru pregătirea, scopul, structura (componenta
descriptiva și numerica), criterii de întocmire a situațiilor financiare și notele privind evaluarea investiției
- Punctul de vedere al băncii:
- Constrângerile regulamentare care influențează deciziile băncii
- Criteriile prin care vor fi evaluate planurile de afaceri ale companiilor

E) AACTIUNI DE CONSILIERE
Acțiunea de consiliere va avea loc după cum urmează:
1. preluarea aspirantului la -start -up - primul interviu (Anexa A - Anexa B - Anexa C - raport de evaluare de
la punctelede informare)
2. Evaluarea ideii tutorelui și admiterea la un curs de formare de scurtă durată
3. interviu individual și asistență din partea consilierului pentru pregătirea planului de afaceri (Anexa E PLAN DE AFACERI)
4. Evaluarea globală a ideii de afaceri (anexa F - AVIZUL de fezabilitate)

PREZENTAREA COMPANIILOR SI REZULTATELE LOR
Cele mai bune 4 idei de afaceri vor fi prezentate la final de conferinta, in cadrul careia vor fi invitate bănci,
întreprinderi și potențiali investitori din sectorul verde.
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Structura traseului de acompaniere la start-up-ul unei companii “verzi”
Pe care tutorii și consilierii vor trebui sa-l conduca
(Perioada: 17 decembrie 2014 - 28 februarie 2015)

Selectarea ideilor de afaceri în conformitate cu modelul INVEST IN GREEN se va face de către tutori /
consilieri, de-a lungul acompanierii, care include:
Pasul 1
1° interviu individual – sustinut de catre tutor (in prezenta consilierului)
Instrumente utilizate:
1. Annex A - Testul pentru potențialul antreprenor verde – chestionar pentru auto-evaluare - Tip
n.1
2. Annex B - Testul pentru potențialul antreprenor verde – parerea ta despre figura de antreprenor
chestionar pentru auto-evaluare - Tip n.2
3. Annex C – Testul pentru potențialul antreprenor verde – parerea ta despre figura de
antreprenor chestionar pentru auto-evaluare - Tip n.3
4. “Raport de evaluare de la punctele de informare”

În funcție de rezultatul acestui interviu, tutorele va selecta persoanele care au caracteristicile pentru a
merge la pasul 2 unde este de așteptat un curs de formare de scurtă durată și pregătirea planului de
afaceri.

Pasul 2
Interventia formativa UNICREDIT
De la o idee bună să o afacere bună (4 ore)
- Introducere motivațională (ce este un antreprenor, ce sunt viziunea și misiunea, ce este un plan de
acțiune, ecosistemul de referință pentru a face afaceri)
- Concepte juridice despre antreprenor și întreprindere
- Instrumente pentru a sprijini reprezentarea și evaluarea economico / financiara a ideii de afaceri
(modelul de afaceri panza, plan de afaceri)
- Finanțarea antreprenoriatului și accesul la credite
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Planul operational și planul de afaceri (4 ore)
- Planul de afaceri ca un instrument strategic: orientările pentru pregătirea, scopul, structura
(componenta descriptiva și numerica), baza de întocmire a situațiilor financiare și notele privind
evaluarea investiției
- Punctul de vedere al băncii:
- Constrângerile de reglementare care influențează deciziile băncii
- Criteriile cu care vor fi evaluate planurile de afaceri ale companiilor

2° interviu individual – sustinut de consilier (in prezenta tutorului)
Instrumente utilizate:
1. Anexa E - BUSINESS PLAN

Pasul 3 – evaluarea ideii antreprenoriale
După al doilea interviu, tutorul și consilierul, cu sprijinul cadrelor didactice, vor întocmi
l’Annex F - OPINION OF FEASIBILITY.

Pasul 4 – Prezentarea celor mai bune 4 idei de afaceri

Cele mai bune 4 idei de afaceri vor fi prezentate la final de conferinta, in cadrul careia vor fi invitate
bănci și potențiali investitori.

