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Με βάση την Ετήσια Έκθεση για της Ευρωπαϊκές Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις
2017/2018 « Η τόνωση των Ευρωπαϊκών Μικρό Μεσαίων Επιχειρήσεων συνεχίστηκε
και τα προηγούμενα χρόνια και τείνει να συνεχιστεί και στο εγγύς μέλλον. Κατά την
περίοδο 2008 έως 2018, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που δημιουργήθηκε από τις
Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις της ΕΕ-28 αυξήθηκε σωρευτικά κατά 14,3% και η
απασχόληση των ΜΜΕ αυξήθηκε κατά 2,5%. Ο αριθμός των ΜΜΕ στην ΕΕ-28
αυξήθηκε κατά 13,8% μεταξύ 2008 και 2017”.
Ωστόσο, με το γρήγορο ρυθμό της σημερινής οικονομίας, οι επιχειρηματίες πρέπει να
έχουν μια νοοτροπία συναφή με την παγκοσμιοποίηση και να είναι έτοιμοι να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της διεθνοποίησης και να συμμετέχουν ειδικευμένοι
άνθρωποι, ικανοί να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες για να αναπτυχθούν.
Το πρόγραμμα IN_DIGIT2EU στοχεύει στην παροχή υποστήριξης στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων στον τομέα της διεθνοποίησης των Μικρό Μεσαίων Επιχειρήσεων και
των ενηλίκων με χαμηλή εξειδίκευση, παρέχοντας ένα εργαλείο που από την μια
πλευρά αξιολογεί την ετοιμότητα για διεθνοποίηση και από την άλλη επιτρέπει την
πρόσβαση σε αναβαθμισμένες διαδρομές προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες
ανάγκες , όχι μόνο των Μικρό Μεσαίων Επιχειρήσεων, αλλά κυρίως μεταξύ των
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οργανισμών που εργάζονται με ΜΜΕ και ΥΕ. Περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο
εργαλείο ελέγχου αυτοαξιολόγησης για να ελεγχθεί η ετοιμότητα για διεθνοποίηση.
Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και
πρόσθετοι πόροι που παραδίδονται δωρεάν στο διαδίκτυο για την υποστήριξη της
ανάπτυξης δεξιοτήτων για την υλοποίηση σχεδίων διεθνοποίησης σε επιχειρήσεις.
Για την επίτευξη των στόχων του έργου, οι εταίροι θα αναπτύξουν 5 παραδοτέα,
συμπεριλαμβανομένου ενός πακέτου εργαλείων όπως τοπικών περιπτωσιολογικών
μελετών κάθε χώρας, βίντεο, διαδραστικών ασκήσεων, webinars κ.λπ.
Τα ειδικά θέματα που αντιμετωπίζει το έργο περιλαμβάνουν:
1. Επιχειρησιακά μοντέλα διεθνοποίησης
2. Διεθνές μάρκετινγκ
3. Διεθνής δικτύωση
4. Ηλεκτρονικό εμπόριο
5. Διεθνής διαχείριση ανοιχτής καινοτομίας
Η Τρίτη συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην Λιθουανία, μεταξύ 4
έως 6 Δεκεμβρίου και παρευρέθηκαν όλοι οι εταίροι του προγράμματος. Ο σκοπός της
συνάντησης αυτής ήτααν η συζήτηση της τελευταίας φάσης του προγράμματος
IN_DIGIT2EU. Ως αποτέλεσμα, όλοι οι εταίροι θα ξεκινήσουν δοκιμές για ένα νέο
πρόγραμμα υποστήριξης των ικανοτήτων των ΜΜΕ για διεθνοποίηση τον Απρίλιο του
2020.
Τέλος, οι πιο βραχυχρόνιες
μοιρασμένες,

με

στόχο

και μακροχρόνιες ευθύνες του κάθε εταίρου ήταν

την εξασφάλιση

της

ποιότητας της

εξέλιξης

των

αποτελεσμάτων σύμφωνα με εκείνη που προτείνεται στην αίτηση. Το επόμενο βήμα
είναι η ολοκλήρωση των ενοτήτων και η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
κατάρτισης και του προγράμματος σπουδών
Η κατάρτιση θα συμβάλει στη βελτίωση των στρατηγικών διεθνοποίησης των ΜΜΕ όχι
μόνο μέσω της παροχής ειδικών δεξιοτήτων αλλά και μέσω της αύξησης της
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συνειδητοποίησης του ρόλου των επιχειρησιακών μοντέλων

και στρατηγικών

ηλεκτρονικού εμπορίου για τη διεθνή επιτυχία και το δυναμικό της ανοιχτής καινοτομίας
για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ. Το προφίλ των συμμετεχόντων για την κατάρτιση θα
είναι οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των ΜΜΕ, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι
μελλοντικοί επιχειρηματίες που έχουν επικυρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο και
σχεδιάζουν να ξεκινήσουν αμέσως την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Επίσης, το σετ εργαλείων IO3 - Training είναι σε εξέλιξη και θα αποτελείται από τοπικές
μελέτες περιπτώσεων για κάθε χώρα, βίντεο, διαδραστικές ασκήσεις, webinars κ.λπ..
Η συνεργασία IN_DIGIT2EU αποτελείται από 6 εταίρους: Arad Development Company
(αρχηγός εταίρος) από τη Ρουμανία, Danmar Computers από την Πολωνία,
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Kaunas από τη Λιθουανία, Τεχνικό Ινστιτούτο
Ηρακλείου από την Ελλάδα, GrantXpert Consulting από την Κύπρο και E & D
Knowledge Consulting από την Πορτογαλία.
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