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IN_DIGIT2EU jest bezpośrednią odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowanie grup
docelowych zaangażowanych organizacji na ścieżki rozwoju umiejętności jakościowych
związane z brakiem dostępu do wykwalifikowanych zasobów ludzkich wymaganych do
ekspansji międzynarodowej. Dlatego projekt ma bezpośrednio na celu zapewnienie
indywidualnego programu rozwoju umiejętności zorientowanego na potrzeby w obszarze
internacjonalizacji dla MŚP i osób o niskich kwalifikacjach.
CELE
Przygotowanie narzędzia samooceny w celu oceny gotowości i
braków w wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z wyzwaniami
internacjonalizacji
Przygotowanie szkolenia w wersji online, którego celem jest
rozwinięcie takich umiejętności grup docelowych, które pomogą
im w implementacji procesów internacjonalizacji w MŚP.
GRUPY DOCELOWE
IN_DIGIT2EU dedykowany jest dla przedsiębiorców i
menadżerów MŚP, którzy nie posiadają umiejętności w
dziedzinie internacjonalizacji – tych, którzy już pracują lub będą
pracować w MŚP.

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

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja
odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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1 spotkanie w Portugalii
Pierwsze spotkanie odbyło się w Porto w
dniach 25 i 26 października. Gospodarzem
spotkania, w którym udział wzięli wszyscy
partnerzy, była firma E&D. Partnerzy
dyskutowali o celach projektu, upewnili się,
że zespół w ten sam sposób rozumie
koncepcje i posiada wspólną wizję działań.
Ważną częścią było zaplanowanie
przyszłych kroków i ustalenie
odpowiedzialności za wykonanie działań
przy zachowaniu dobrej jakości rezultatów.

NASTĘPNE SPOTKANIE W KAUNAS
Następne spotkanie
partnerów odbędzie się w
dniach 5 i 6 grudnia w
Kownie, a gospodarzem
będzie KTU

2 spotkanie w Polsce

Partnerzy

Drugie spotkanie odbyło się w Rzeszowie w dniach
4 i 5 kwietnia. Gospodarzem tym razem była firma
Danmar Computers. Partnerzy podzielili się swoimi
odczuciami z pierwszych miesięcy realizacji
projektu. Podczas sesji roboczych wypracowane
zostały metodologie pierwszych narzędzi mających
na celu zwiększenie gotowości firm do procesu
internacjonalizacji. W maju, po zebraniu opinii
partnerów, nadejdzie czas na zewnętrzne
konsultacje
z
grupami
docelowymi
–
przedstawicielami
Małych
i
Średnich
Przedsiębiorstw i edukatorami osób dorosłych.

