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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

IN_DIGIT2EU  
Εναρκτήρια συνάντηση – Πόρτο, 25 και 26 Οκτωβρίου 2018 

 
Ενώ στην ΕΕ και οι επιχειρηματίες της ΕΕ αναγνωρίζουν ήδη έντονα το ρόλο της 

διεθνοποίησης, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι προετοιμασμένες να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτής και να αναπτύξουν ανθρώπους με 

δεξιότητες ικανούς να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες. 

Το πρόγραμμα IN_DIGIT2EU στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των Μικρό 

Μεσαίων Επιχειρήσεων και των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης στον τομέα της 

διεθνοποίησης μέσω ενός ολοκληρωμένου εργαλείου. Το εργαλείο αυτό, από την 

μια πλευρά αξιολογεί την ετοιμότητα για διεθνοποίηση και από την άλλη, επιτρέπει 

την πρόσβαση σε μια πορεία αναβάθμισης δεξιοτήτων, προσαρμοσμένη στις 

εξατομικευμένες ανάγκες όχι μόνο των Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων , αλλά 

κυρίως μεταξύ των οργανισμών που εργάζονται με τις Μικρό Μεσαίες 

Επιχειρήσεις και με το HR. Επίσης περιλαμβάνει ένα επαγγελματικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και επιπρόσθετους πόρους, τα οποία διατίθενται εξ ολοκλήρου στο 

διαδίκτυο, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υλοποίηση σχεδίων 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. 

 

Για την επίτευξη των στόχων του έργου, η εταιρική σχέση θα αναπτύξει 5 

πνευματικά αποτελέσματα που θα χρησιμοποιηθούν από τις Μικρό Μεσαίες 

Επιχειρήσεις αλλά και ατομικά (από διευθυντές, προσωπικό και άλλους): 

 

1. Μια μεθοδολογία αυτό-αξιολόγησης και ένα εργαλείο, τα οποία αξιολογούν 

την επάρκεια των πόρων και την ικανότητα αντιμετώπισης των 

προκλήσεων διεθνοποίησης. 
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2. Μια μεθοδολογία κατάρτισης και ένα οδηγό, τα οποία υποστηρίζουν την 

αυτοδιδασκαλία και τις οδηγίες για μελλοντική εφαρμογή, 

συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων μεταφοράς. 

 

3.  Ένα εκπαιδευτικό πακέτο το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων δια -

δραστικών εργαλείων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων με βάση 

την πρακτική. 

 

4. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την 

παράδοση όλου του παραγόμενου περιεχομένου. 

 

5. Οδηγός βέλτιστης πρακτικής, ο οποίος θα συγκεντρώσει την προηγούμενη 

εμπειρία- γνώση, των εμπλεκόμενων εταίρων και ενδιαφερομένων με τα 

αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής και τα διδάγματα που αντλήθηκαν 

από την κατάρτιση του  ολοκληρωμένου οδηγού. 

. 

Το  IN_DIGIT2EU αποτελείται από 6 εταίρους:: Arad Development Company (Αρχηγός 

εταίρος) από Ρουμανία , Danmar Computers από Πολωνία, Kaunas University of 

Technology από Λιθουανία, Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου από Ελλάδα, 

GrantXpert Consulting από Κύπρο και E&D Knowledge Consulting από Πορτογαλία.    

 

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο της Πορτογαλίας 

μεταξύ 25 και 26 Οκτωβρίου την οποία παρακολούθησαν όλοι οι εταίροι του έργου. 

Στόχος της εναρκτήριας συνάντησης ήταν η υπενθύμιση της ιδέας του έργου μεταξύ 

των εταίρων, η καθιέρωση μιας κοινής αντίληψης των όρων και των εννοιών και ενός 

ενιαίου οράματος για τις δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μια βαθύτερη 

συζήτηση σχετικά με το IO1 με στόχο την σαφή κατανόηση της μεθοδολογίας και των 

καθηκόντων που πρέπει να αναπτυχθούν, όπως περιγράφεται στην αίτηση. Τέλος, 

οργανώθηκαν τα επόμενα βήματα και οι μελλοντικές αρμοδιότητες κάθε εταίρου με 

στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων σύμφωνα με τις προτάσεις της 

αίτησης. 


