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IN_DIGIT2EU  

 

Întâlnire - Kaunas, 4 - 6 decembrie 2019 

 

Pe baza Raportului anual privind IMM-urile europene 2017/2018 „Reînvierea 

IMM-urilor din UE a continuat în ultimul an și urmează să se extindă în viitorul 

apropiat. În perioada 2008 - 2017, valoarea brută adăugată, generată de IMM-urile 

UE-28 a crescut cumulativ cu 14,3%, iar ocuparea IMM-urilor cu forță de muncă a 

crescut cu 2,5%. Numărul IMM-urilor din UE-28 a crescut cu 13,8% între 2008 și 

2017 ”. 

Cu toate acestea, în ritmul rapid al economiei actuale, antreprenorii trebuie să 

aibă o mentalitate globală de la bun început și să fie pregătiți să facă față 

provocărilor internaționalizării și să implice oameni calificați, capabili să profite de 

oportunități pentru a se dezvolta. 
Proiectul IN_DIGIT2EU își propune să ofere sprijin dezvoltării competențelor 

în domeniul internaționalizării IMM-urilor și adulților cu un nivel scăzut de educație, 

oferind un instrument de integrare care, pe o parte, evaluează pregătirea pentru 

internaționalizare, iar pe  cealaltă parte permite accesul la căi de perfecționare 

adaptate nevoilor,  individualizate , nu numai al IMM-urilor, dar mai ales în rândul 

organizațiilor care lucrează cu IMM-uri și HR. Acesta include un instrument integrat , 

un audit de autoevaluare pentru a testa pregătirea pentru internaționalizare. De 

asemenea, este în faza de dezvoltare , un curs de pregătire profesională și resurse 
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suplimentare, oferite online, pentru a sprijini dezvoltarea abilităților pentru 

implementarea planurilor de internaționalizare în companii. 

Pentru a atinge obiectivele proiectului, parteneriatul va dezvolta 5 rezultate 

intelectuale, incluzând un set de instrumente cu studii de caz locale, din fiecare țară, 

videoclipuri, exerciții interactive, webinarii etc. 

Subiectele specifice abordate de proiect sunt: 

1. Modele de afaceri pentru internaționalizare; 

2. Marketing international; 

3. Rețeaua internațională; 

4. Comerț electronic; 

5. Managementul inovației deschise internaționale; 

 

A treia întâlnire a proiectului a avut loc la Kaunas, Lituania, între 4 și 6 decembrie 

,unde au participat toți partenerii proiectului. Scopul întâlnirii a fost să discute ultima 

fază a proiectului In_Digit2EU. Drept urmare, toți partenerii vor începe testele unui 

nou program de sprijinire a competențelor IMM-urilor pentru internaționalizare în 

aprilie 2020. 

În cele din urmă, responsabilitățile din viitorul apropiat ale fiecărui partener au fost 

împărțite, urmărind asigurarea calității dezvoltării rezultatelor în conformitate cu ceea 

ce s-a propus în cerere. Următorul pas este completarea modulelor și finalizarea 

platformei de instruire online și a curriculumului. 

Instruirea va contribui la îmbunătățirea strategiilor de internaționalizare a IMM-urilor, 

nu numai prin furnizarea de competențe specifice, dar și prin creșterea gradului de 

conștientizare a rolului afacerilor, modele și strategii de comerț electronic pentru 

succesul internațional și potențialul inovației deschise pentru a permite 

internaționalizarea IMM-urilor. Profilul participanților la instruire este: proprietarii și 

managerii de IMM-uri, startup-uri, viitori antreprenori care au un plan de afaceri 

validat și intenționează să înceapă imediat activitatea. 

De asemenea, setul de instrumente IO3 - este în desfășurare și va consta în studii 

de caz locale din fiecare țară, videoclipuri, exerciții interactive, webinarii etc. 
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Parteneriatul proiectului IN_DIGIT2EU este alcătuit din 6 parteneri: Centrul de 

Dezvoltare Arad (partener lider) din România, Danmar Computers din Polonia, 

Kaunas University of Technology din Lituania, Institutul Tehnic al  Camerei de 

Comerț Heraklion din Grecia, GrantXpert Consulting din Cipru și E&D Knowledge 

Consulting din Portugalia. 

 

 


