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În timp ce antreprenorii din Uniunea Europeană și Uniunea Europeană recunosc cu 

tărie rolul internaționalizării, companiile trebuie să fie pregătite să facă față provocărilor 

internaționalizării și să implice oameni calificați, capabili să profite de oportunități. 

Proiectul IN_DIGIT2EU își propune să ofere sprijin pentru dezvoltarea competențelor 

în domeniul internaționalizării IMM-urilor și a adulților slab calificați, oferind un 

instrument de integrare care, pe de o parte, evaluează disponibilitatea pentru 

internaționalizare, iar pe de altă parte, permite accesul la o cale de îmbunătățire a 

pregătirii profesionale adaptată nevoilor personalizate nu numai ale IMM-urilor, ci mai 

ales în cadrul organizațiilor care lucrează cu IMM-urile și resurselor umane. Acesta 

include un instrument integrat de audit,de autoevaluare, pentru a testa disponibilitatea 

pentru internaționalizare. De asemenea, cuprinde un curs de formare profesională și 

resurse suplimentare, livrate complet online, pentru a sprijini dezvoltarea abilităților de 

implementare a planurilor de internaționalizare în companii. 

 

Pentru a atinge obiectivele proiectului, parteneriatul va dezvolta 5 rezultate intelectuale 

care vor fi utilizate de IMM-uri și persoane fizice (manageri, personal, alții): 

1. O metodologie de autoevaluare și un instrument pentru a evalua lipsa lor în ceea ce 

privește resursele și abilitățile concrete pentru a face față provocărilor de 

internaționalizare. 

2. O metodologie și un ghid de instruire, care să sprijine autoevaluarea și instrucțiuni 

pentru implementarea viitoare, inclusiv recomandările privind transferabilitatea. 

3. Un set de instrumente de instruire include crearea de noi instrumente extrem de 

interactive care să încurajeze dezvoltarea competențelor bazate pe practici. 
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4.O platforma online ca un instrument cuprinzător pentru livrarea integrată a întregului 

conținut produs. 

5. Ghidul celor mai bune practici va culege experiența anterioară și cunoștințele 

partenerilor implicați și a părților interesate, împreună cu rezultatele fazei de pilotare 

și lecțiile învățate pentru a elabora un ghid cuprinzător. 

Parteneriatul IN_DIGIT2EU este compus din 6 parteneri: Arad Development Company 

(Leader Partner) din România, Danmar Computers din Polonia, Universitatea Tehnică 

din Kaunas din Lituania, Institutul Tehnic din Heraklion Chamber din Grecia, 

GrantXpert Consulting din Cipru și E & D Knowledge Consulting din Portugalia.    

 

Întâlnirea inițială a proiectului a avut loc la Porto, Portugalia între 25 și 26 octombrie 

2018 și la care au participat toți partenerii de proiect. Scopul întâlnirii a fost 

reîmprospătarea ideilor din proiect în rândul partenerilor, stabilirea unei înțelegeri 

comune a termenilor și conceptelor și a unei viziuni unitare asupra activităților. În mod 

specific, a fost elaborată o dezbatere mai aprofundată cu privire la IO1, care vizează 

înțelegerea clară a metodologiei și a sarcinilor care trebuie dezvoltate, așa cum este 

descris în cerere. În cele din urmă, au fost organizate etapele următoare și 

responsabilitățile viitoare ale fiecărui partener, care vizează asigurarea calității 

dezvoltării producției conform celor propuse în cerere 

 

 

 

 

 


