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IIN_DIGIT2EU jest bezpośrednią odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowanie grup
docelowych - rozwoju umiejętności wymaganych do ekspansji międzynarodowej, co jest
wynikiem braku dostępu do wykwalifikowanych zasobów. Dlatego projekt bezpośrednio ma
na celu zapewnienie indywidualnego programu rozwoju umiejętności, który odpowiada na
potrzeby w obszarze internacjonalizacji MŚP i osób o niskich kwalifikacjach.

OSTATNIE SPOTKANIE KONSORCJUM - online
W związku z pandemią koordynator projektu zorganizował
spotkanie online

którego celem było ustalenie ostatecznych prac w projekcie, który
ma się zakończyć 30.09.2020 r. Końcowymi rezultatami będą
przewodnik z najlepszymi praktykami i plan eksploatacji projektu po
okresie jego trwania. Partnerzy również podzielili się swoimi
opiniami z testowania platformy.

REZULTATY PROJEKTU
IN_DIGIT2EU
*IO1: Metodologia
i narzędzie samooceny
*IO2: Metodologia
i przewodnik szkolenia
*IO3: Zestaw szkoleniowy
*IO4: Platforma online
*IO5: Przewodnik dobrych
praktyk

Partnerzy
Ten projekt został zrealizowany
przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej: Projekt lub publikacja
odzwierciedlają edynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie
ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.
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WYDARZENIA W KRAJACH KONSORCJUM
Konferencja końcowa projektu IN_DIGIT2EU została podzielona na kilka wydarzeń po 20
uczestników i odbyła się od 09.09.2020 do 30.09.2020r., zgodnie z wymaganiami nałożonymi
skutkiem pandemii (łączna liczba uczestników 100). Wydarzenie zostało zorganizowane przez
rumuńskiego partnera i koordynatora Arad: Centrul de Dezvoltare Arad. W wydarzeniach wzięli
udział eksperci, przedstawiciele firm, trenerzy i studenci ostatniego roku studiów, którzy będą
pracować w MŚP. Prezentacje projektu i platformy poprowadzili: Simona Haprian, Mihaela
Breaz i Florentina Audi.
W dniu 09.09.2020 r. w Rzeszowie zorganizowano wydarzenie, którego moderatorem była
Joanna Bać. W wydarzeniu udział wzięli prelegenci i eksperci, dzieląc się swoimi
doświadczeniami z testowania platformy e-learningowej. Wydarzenie także obejmowało
prezentację rezultatów projektu, a końcowym punktem była sesja pytań i odpowiedzi, która
przyniosła ciekawe wnioski i entuzjazm wśród uczestników, wykazujących zainteresowanie
indywidualną wymianą doświadczeń z zakresu przedsiębiorczości.
Greckie wydarzenie upowszechniające zostało zorganizowane 16.09.2020r. w Heraklionie na
Krecie. Z powodu sytuacji wywołanej pandemią, wydarzenie zostało podzielone, ale
ostatecznie uczestniczyło w nim 41 osób.
Każdemu uczestnikowi zapewniono komputer, aby umożliwić przetestowanie platformy
szkoleniowej online. W wydarzeniu wzięli udział eksperci z różnych firm doradczych, MŚP,
przyszli przedsiębiorcy oraz niektórzy uczestnicy etapu testowania platformy.
Litewskie wydarzenie upowszechniające zostało zorganizowane w dwóch etapach
18 lipca w miejscowości Panevezys (42 uczestników) oraz
17 sierpnia w miejscowości Palanga (43 uczestników)
Organizacja współpracująca z litewskim partnerem, ChangeMakers, która organizuje wydarzenia
dla startupów i MŚP, hackathony, obozy pomysłów biznesowych, itp., także uczestniczyła w obu
spotkaniach. W wydarzeniu wzięli także udział eksperci z różnych firm doradczych, przedstawiciele
MŚP oraz przyszli przedsiębiorcy.
Cypryjskie wydarzenie upowszechniające zostało zorganizowane 22.09.2020r. Wydarzenie,
które pomimo pandemii mogło odbyć się w tradycyjnej formie, skupiało się na prezentacji
głównych osiągnięć i rezultatów projektu.
Gościnne wystąpił dr Costas Konis z wykładem pt. „Umiędzynarodowienie MŚP w trudnej erze
COVID-19”.
W Portugalii zorganizowano dwa wydarzenia upowszechniające: 9 i 10 września br.
Wydarzenia udało się zorganizować w formie tradycyjnej. Każde wydarzenie iczyło 15
uczestników, pośród których byli menadżerowi inkubatorów przedsiębiorczości,
przedsiębiorcy i przedstawiciele MŚP.

