
 IO1 rezultatai::
• •MVĮ samprata
• •MVĮ svarba globalioje ekonomikoje.

Atliktas tyrimas 6 šalyse parodė, kad MVĮ neturi prieigos prie 
atvirų išteklių, kurie pagelbėtų šioms įmonėms įsivertinti jų 
pasirengimą tarptautinėms rinkoms. Isivertinimo audito įrankį
Sukurti profesionali virtualią internacionalizacijos vystymo 
mokymų programą, atitinkančią specifinius kiekvienos MVĮ 
poreikiu
IN_DIGIT2EU projektu siekiama užpildyti šią spragą ir pasiūlyti 
įmonėms skaitmeninį pasirengimo tarptautinėms rinkoms įrankį 
bei virtualią internacionalizacijos vystymo mokymų programą, 
atitinkančią specifinius kiekvienos MVĮ poreikius.

Projekto partneriai, atlikę panašių mokymų 
analizę ir apklausę MVĮ, atrinko pačias 
svarbiausias virtualios mokymų programos 
temas:: 

1.Verslo modeliai internacionalizacijai
2.Tarptautinis marketingas
3.Tarptautinis bendradarbiavimas
4.E- komercija
5.Tarptautinių Atvirųjų Inovacijų valdymas.

Mokymai pagelbės MVĮ ir besiruošiantiems  
būsimiems verslininkams pritaikyti verslo 
modelius tarptautinėms rinkoms, vystyti 
tarptautinio , sėkminga panaudoti e-komerciją, 
įvertinti atvirųjų inovacijų poreikį ir 
panaudojimą įmonės veikloje.

Virtuali mokymų programoje MVĮ ras sekmės 
atvejus, interaktyvius pratimus ir praktinius 
pavyzdžius bei video paskaitas. 
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Nepraleiskite progos, nes mokymai 
prasidės jau 2020 m. balandį!!!!!!

www.indigiterasmus.eu
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IN_DIGIT2EU

Kontaktinė informacija:s imona.haprian@aradcda.ro



TIKSLAI: 
Sukurti skaitmeninį MVĮ pasirengimo tarptautinėms rinkoms  
įsivertinimo audito įrankį

IN_DIGIT2EU projektu siekiama užpildyti spragą siejamą su mažų ir vidutinių įmonių 
internacionalizacijos gebėjimų stoka, panaudojant skaitmeninius įrankius. Projekto metu sukurtas 
skaitmeninis MVĮ pasirengimo tarptautinėms rinkoms įsivertinimo audito įrankis bei profesionali 
virtuali internacionalizacijos vystymo mokymų programa, atitinkanti specifinius kiekvienos MVĮ 
poreikius yra skirta įmonėms siekiančioms eksportuoti įmonėms ir suaugusiems, kurie planuoja kurti 
tarptautinį verslą.

Sukurti profesionali virtualią internacionalizacijos vystymo mokymų 
programą, atitinkančią specifinius kiekvienos MVĮ poreikius.

TIKSLINĖ GRUPĖ:
MVĮ vadovai, savininkai, startuoliai bei verslo planą turintys 
būsimieji verslininkai.
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INTELEKTINIAI 
IN_DIGIT2EU 
PROJEKTO 
REZULTATAI:
*IO1: Savęs įsivertinimo
metodologija ir įrankis
*IO2: Mokymų
metodologija ir vadovas 
*IO3: Mokymų priemonių
rinkinys
*IO4: Virtuali platforma
*IO5: Gerosios praktikos

Partneriai:
 Europos Komisijos parama šio 
leidinio rengimui nereiškia 
pritarimo jo turiniui, kuriame 
pateikiama autorių
nuomonė, todėl Europos Komisija 
negali būti laikoma atsakinga už 
informaciją panaudotą šiame 
leidinyje




