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INSTRUMENTE DIGITALE
CARE SE APLICĂ LA
DEZVOLTAREA
CUNOȘTINȚELOR
PENTRU
INTERNAȚIONALIZARE.

DESPRE IN_DIGIT2EU

DATE

SCOPURI GENERALE

Dezvoltarea, testarea și livrarea unui set
de instrumente digitale integrate online.

OBJECTIVES

Dezvoltarea unui instrument de evaluare
pentru a estima disponibilitatea și
lacunele care trebuie completate pentru a
face față cu succes provocărilor de
internaționalizare.

Dezvoltarea cursului de formare, livrat
complet on-line, cu scopul de a dezvolta
abilitățile grupului țintă, pentru a sprijini
proiectarea eficientă și implementarea
proceselor de internaționalizare a IMMuri.

Dezvoltarea metodelor care facilitează
comunicarea internațională între IMMurile angajate și sprijinirea soluționării
lacunelor

GRUP ȚINTĂ
Antreprenorii și personalul și
managerii SMS, actuali și potențiali
Organizațiile participante
Părțile interesate relevante
Proiectul INDIGIT2EU urmărește în mod
specific să sporească oferta de programe
de dezvoltare a competențelor de înaltă
calitate în domeniul internaționalizării,
care să se potrivească nevoilor
individuale ale cetățenilor europeni cu un
nivel scăzut de calificare; să faciliteze
accesul la căile de îmbunătățire a
calificării în domeniul internaționalizării și
să crească o gamă largă de resurse
umane cu abilități de internaționalizare. În
plus, prin sprijinirea IMM-urilor în
depășirea
barierelor
de
internaționalizare,
se
urmărește
creșterea competitivității IMM-urilor, a
prezenței internaționale și a ratei de
succes la nivel internațional.

În timp ce antreprenorii UE și UE
recunosc
cu
tărie
rolul
internaționalizării, companiile trebuie să
fie pregătite să facă față provocărilor
internaționalizării, care implică oameni
calificați, pregătiți să înțeleagă cerințele
acestor procese și capabili să profite de
oportunități.
În timp ce nevoia de personal calificat
este
clară,
IMM-urile
întâmpină
dificultăți în obținerea resurselor
calificate adecvate frecvent atrase de
marile organizații pe de o parte și nu au
acces comun la căile de îmbunătățire a
calificării în zonă care să corespundă
nevoilor de dezvoltare a competențelor
lor - timpul limitat și resursele
financiare, pe de altă parte.

