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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.
IN_DIGIT2EU PROJEKTO
INTELEKTINIAI REZULTATAI
PASKUTINIS nuotolinis PROJEKTO SUSITIKIMAS
Arad partneris suorganizavo susitikimą nuotliniu būdu dėl Covid-19
*IO1: Savęs įsivertinimo
situacijos pasaulyje.
metodologija ir įrankis
*IO2: Mokymų metodologija ir
Susitikimas įvyko 30.09.2020 Gerųjų praktikos ir sklaidos bei
vadovas
įgyvendinimo planas buvo pristatyti susitikimo metu. Partneriai taip
*IO3: Mokymų priemonių
pat pasidalino nuomonėmis apie programos bandomojį periodą.
rinkinys
*IO4: Virtuali platforma
*IO5: Gerosios praktikos

Partneriai
Atsakomybės apribojimas: Šis
projektas finansuojamas remiant
Europos Komisijai. Leidinys atspindi
tik autoriaus požiūrį, ir Komisija
negali būti laikoma atsakinga už
jame esančią informaciją.
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NACIONALINIAI RENGINIAI
Baigiamoji projekto IN_DIGIT2EU konferencija vyko nuo 2020 09 09 iki 2020 09 30. Joje pagal
reikalavimus dalyvavo po 20 žmonių (bendras dalyvių skaičius buvo 100). Renginį organizavo
Rumunijos partneris Aradas „Centrul de Dezvoltare Arad“ Rumunijoje. Renginiuose dalyvavo
ekspertai, įmonės, lektoriai ir studentai. Tiek projektą, tiek platformą pristatė Simona Haprian,
Mihaela Breaz ir Florentina Audi.

Lenkijos renginys organizuotas 2020 m. rugsėjo 9 d. Žešove, kurį moderavo Joanna Bać,
įskaitant pranešėjus ir dalyvius iš išorės patariamosios tarybos. Joanna taip pat pristatė mokymų
paltformą. Renginys pasibaigė klausimų ir atsakymų sesija, kurios metu buvo pateiktos įdomios
dalyvių išvados ir įžvalgos, sietios su internacionalizacija šiomis dienomis.

Graikijoje renginys buvo organizuotas 20.09.2020 Heraklione, Kretoje. Renginys vyko dviejose
skirtingose vietose (dėl „Covid-19“), kiekvienam dalyviui suteikiant galimybę išbandyti
internetinę mokymo platformą.
Renginyje dalyvavo (41 dalyvis) ekspertai iš įvairių konsultavimo įmonių, MVĮ, būsimų
verslininkų, patariamosios tarybos nariai ir keletas bandomojo etapo dalyvių.
Lietuvos renginys buvo organizuotas dvi dienas, tai yra
2020 07 18 Panevėžyje, Lietuvoje (42 dalyviai) ir
2020 08 17 Palangoje, Lietuvoje (43 dalyviai)
Surengti du tiesioginiai renginiai su partneriais
ChangeMakers“, kurie organizuoja startuolių ir MVĮ renginius, hakatonus, verslo idėjų stovyklas ir kt.
Renginyje dalyvavo ekspertai iš įvairių konsultavimo įmonių, MVĮ, būsimi verslininkai.

Kipre renginys buvo organizuotas 2020 09 22. Renginyje pristatyti svarbiausiai projekto
rezultatai.
Kviestinis pranešėjas - dr. Costas Konis pristatė pranešimą „MVĮ internacionalizacija
sudėtingoje COVID-19 eroje“
Portugalijoje renginiai vyko rugsėjo 9 ir 10 d. Renginiai vyko fizinėje erdvėje. Kiekviename
renginyje dalyvavo 15 dalyvių - iš inkubatorių vadovų, verslininkų ir MVĮ.

