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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.

TIKSLAI:
Sukurti skaitmeninį MVĮ pasirengimo tarptautinėms rinkoms
įsivertinimo audito įrankį
Sukurti profesionali virtualią internacionalizacijos vystymo
mokymų
programą, atitinkančią specifinius kiekvienos MVĮ poreikius.
TIKSLINĖ GRUPĖ:
MVĮ vadovai, savininkai, startuoliai bei verslo planą turintys
būsimieji verslininkai.

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
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Bandomasis etapas
IN_DIGIT2EU virtualios internacionalizacijos vystymo mokymų programa užpildo spragą mokymų
pasiūloje ir siūlo vartotojui indvidualizuotą efektyvaus verslo vyjdymo užsienyje įrankį. virtualios
internacionalizacijos vystymo mokymų programa pasižymi aiškia, koncentruota informacija vienoje
vietoje. Be to siūlomas pasirengimo tarptautinėms rinkoms įsivertinimo įrankis, kuris leidžia
kiekvienam besimokančiam parinkti tik jam skirtą modulių paketą. Šie mokymai skirti verslininkams ir
MVĮ vadovams / savininkams, darbuotojams, „turintiems verslo planą norintiems pradėti verslą
asmenims. verslininkams tobulinti savo internacionalizavimo įgūdžius.Bandomieji programos
mokymai vyko 6 šalyse (Rumunijoje, Portugalijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Kipre,Graikijoje). Kiekvienas
partneris užtikrino bent 20 dalyvių dalyvavimą kiekvienoje šalyje.Baigus mokymus, besimokantys
užpildė vertinimo klausimynus.Jų nuomone, jie galėjo pakoreguoti kai kuriuos veiksmus, pataisyti
klaidas, kurias pamatė po mokymų. Iš kitos pusės, jų nuomonė leido pakoreguoti programos turinį.

-„Šie mokymai leidžia efektyviai mokytis savarankiškai. Be to pateikta informacija patikima ir
tinkama. Šis kursas buvo puikus, informacija ir įrankiai buvo tinkami ir aš tai panaudojau savo
versle.“ -„Interaktyvūs įrankiai buvo labai naudingi. Ačiū už viską"
- "Mokymai yra naudingi tiems, kurie norėjo pagilinti savo žinias verslumo srityje".- "Aš rekomenduoju
mokymus, nes temos labai tinkamos ir reikalingos“
-„Neabejotinai teikia svarbios informacijos, taip pat prieigą prie išteklių ir duomenų bazių kas
palengvina tarptautiškumo plano tyrimus ir plėtrą.- "Tai suteikia išsamią, interaktyvią nuotolinio
mokymosi patirtį, kurią galima įgyti besimokant laisvu laiku, suteikiant jiems laisvę nustatyti laiką
kada mokytis“
-„Visos temos mokymo platformoje yra labai reikalingos. Džiugu, kadinformacija yra labai
susisteminta ir tai leidžia daug greičiau įsigilinti į reikalingas sritis “.- "Ryšys tarp praktinių ir teorinių
žinių yra aiškus ir naudingas."
IN_DIGIT2EU platforma yra labai gerai organizuota, moduliai yra gerai struktūrizuoti ir
suprantami."- "Apskritai, platforma buvo interaktyvi, ja buvo lengva naudotis ir ji man padėjo
išsiaiškinti ir vystyti tam tikrustarptautiškumo aspektus “

"Tai, tiesą sakant, puiki iniciatyva, turinti daug galimybių".- "Platformos ištekliai buvo išsamūs
ir naudingi. Jie buvo gana gerai organizuoti ir vertingi“.

