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Na podstawie rocznego sprawozdania na temat europejskich MŚP 2017/2018
„Odrodzenie MŚP w UE trwało w ciągu ostatniego roku i ma się wydłużyć
w najbliższej przyszłości. W latach 2008–2017 wartość dodana brutto wytworzona
przez MŚP w UE-28 wzrosła łącznie o 14,3%, a zatrudnienie w MŚP wzrosło o 2,5%.
Liczba MŚP w UE-28 wzrosła o 13,8% w latach 2008–2017.”
Jednak w szybkim tempie dzisiejszej gospodarki przedsiębiorcy muszą od początku
mieć globalny sposób myślenia i muszą być przygotowani na wyzwania związane
z internacjonalizacją oraz angażować wykwalifikowanych pracowników, zdolnych do
korzystania z możliwości rozwoju.
Projekt IN_DIGIT2EU ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności w zakresie
internacjonalizacji MŚP i dorosłych o niskich kwalifikacjach poprzez zapewnienie
narzędzia integrującego, które z jednej strony ocenia gotowość do internacjonalizacji,
a z drugiej umożliwia dostęp do ścieżek podnoszenia umiejętności dostosowanych
do zindywidualizowanych potrzeb, nie tylko MŚP, ale zwłaszcza wśród organizacji
współpracujących z MŚP i HR. Rezultat ten zawiera zintegrowane narzędzie do
samooceny w celu sprawdzenia gotowości do internacjonalizacji. Opracowywany jest
także profesjonalny kurs szkoleniowy i dodatkowe zasoby, dostarczane online,
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w celu wspierania rozwoju umiejętności wdrażania planów internacjonalizacji
w przedsiębiorstwach.
Aby osiągnąć cele projektu, partnerstwo opracuje pięć rezultatów intelektualnych,
w tym zestaw narzędzi zawierający opis studiów przypadków z każdego kraju,
materiały wideo, ćwiczenia interaktywne, webinaria, itp.
Konkretne tematy poruszane w projekcie obejmują:
1. Modele biznesowe internacjonalizacji
2. Marketing międzynarodowy
3. Międzynarodowe sieci kontaktów
4. Handel elektroniczny
5. Międzynarodowe zarządzanie otwartymi innowacjami
Trzecie spotkanie projektu odbyło się w Kownie na Litwie w dniach 4–6 grudnia
i wzięli w nim udział wszyscy partnerzy projektu. Spotkanie miało na celu omówienie
ostatniej fazy projektu In_Digit2EU. W rezultacie, w kwietniu 2020r., wszyscy
partnerzy rozpoczną testy nowego programu wspierającego kompetencje MŚP
w zakresie internacjonalizacji.
Ponadto, najbliższe oraz kolejne odpowiedzialności każdego z partnerów zostały
przydzielone, aby zapewnić najlepszą jakość rezultatów, zgodnie z założeniami
opisanymi we wniosku. Następnym krokiem jest ukończenie modułów szkoleniowych
i sfinalizowanie internetowej platformy szkoleniowej oraz programu nauczania.
Szkolenie przyczyni się do poprawy strategii internacjonalizacji MŚP poprzez nie
tylko zapewnienie określonych umiejętności, ale także zwiększenie świadomości
w zakresie roli modeli biznesowych i strategii handlu elektronicznego na rzecz
międzynarodowego

sukcesu,

oraz

potencjału

otwartych

innowacji

w

celu

umiędzynarodowienia MŚP. Profil uczestników szkolenia: właściciele i menedżerowie
MŚP, startupy oraz przyszli przedsiębiorcy, którzy mają biznesplan i planują
natychmiast rozpocząć działalność.
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Ponadto trzeci z rezultatów - zestaw narzędzi szkoleniowych jest w opracowaniu
i będzie składał się z opisu studiów przypadków z każdego kraju, materiałów wideo,
interaktywnych ćwiczeń, webinariów, itp.
Partnerstwo IN_DIGIT2EU składa się z 6 partnerów: Arad Development Company
(koordynator) z Rumunii, Danmar Computers z Polski, Kaunas University of
Technology z Litwy, Technical Institute of Heraklion Chamber z Grecji, GrantXpert
Consulting z Cypru i E&D Knowledge Consulting z Portugalii.
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