
 IO1 a fost finalizat și include:
• definițiile IMM-urilor
• importanța IMM-urilor în economia globală

și în mediu pentru internaționalizare.
După cercetarea efectuată în cele 6 țări europene partenere în 
proiect, s-a constatat că încă lipsesc resurse cu acces deschis care ar 
ajuta IMM-urile să își evalueze situația de internaționalizare.
Proiectul IN_DIGIT2EU își propune să umple acest gol și pe baza 
faptului că partenerii au creat metodologia și instrumentul de 
autoevaluare al pregătirii pentru internaționalizare.
IMM-urile pot utiliza acest instrument pentru a-și descoperi 
disponibilitatea pentru internaționalizare

Pe baza lecției învățate de la finalizarea IO1 și a 
cercetării aprofundate a eforturilor din trecut din 
domeniul specific al educației
și instruirii, domeniile de intervenție au fost definite 
în funcție de lacunele existente, nevoile specifice 
ale grupurilor țintă și ale procesului de 
internaționalizare a IMM-urilor. Subiectele specifice 
abordate de proiect includ:

1. modele de afaceri pentru internaționalizare
2. marketing internațional
3. rețeaua internațională
4. E-commerce
5. Gestionarea internațională a inovării deschiseInstruirea va contribui la îmbunătățirea  

strategiilor de internaționalizare a IMM-urilor, 
nu numai prin furnizarea de competențe 
specifice, dar și prin creșterea gradului de 
conștientizare a rolului modelelor de afaceri și a 
strategiilor de comerț electronic pentru 
aplicarea internațională și a potențialului unei 
inovații deschise care să permită 
internaționalizarea IMM-urilor.

Datorită naturii grupului țintă (de exemplu, 
antreprenorii fără timp liber), seminarul 
online va include instrumente noi, extrem 
de interactive. Setul de instrumente IO3 – 
Kitul de instruire este în derulare și va 
consta în studii de caz locale din fiecare 
țară, videoclipuri, exerciții interactive, 
webinar etc. 
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Rămâneți la curent, ,seminarul online 
interactiv va fi gata peste câteva 
luni !!!!

www.indigiterasmus.eu

In_digit_2_eu

IN_DIGIT2EU
 Emailul coordonatorului de proiect:simona.haprian@aradcda.ro 



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

IN_DIGIT2EU este un răspuns direct la o cerință declarată a grupurilor țintă ale organizațiilor
implicate pentru căile de dezvoltare a competențelor de calitate legate de lipsa de acces la
calificări
resurse umane necesare extinderii internaționale. Prin urmare, proiectul își propune direct să
ofere un program de dezvoltare a competențelor orientate către nevoile individuale în
domeniul internaționalizării pentru IMM-uri și adulți cu un nivel scăzut de calificare.

Dezvoltarea unor cursuri de formare, livrate complet on-line, cu scopul 
de a dezvolta abilitățile grupului țintă, pentru a sprijini proiectarea 
eficientă și implementarea proceselor de internaționalizare a IMM-uri.

GRUP ȚINTĂ
Antreprenorii și managerii IMM-URILOR, cu lipsa abilităților de 
internaționalizare - actuale și potențiale,
personalul IMM-urilor actuale și potențiale.
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  PRODUSELE 
INTELECTUALE ALE 
PROIECTULUI 
IN_DIGIT2EU
* IO1: Metodologia și
instrumentul de 
autoevaluare

Parteneri
Disclaimer : Sprijinul acordat de 
Comisia Europeană pentru 
elaborarea acestei publicații nu 
constituie o aprobare a conținutului, 
care reflectă doar opiniile autorilor, 
iar Comisia nu poate fi trasă la 
răspundere pentru orice utilizare a 
informațiilor conținute în aceasta.

* IO2: Metodologie și ghid
de instruire
* IO3: Set de instrumente
pentru instruire

* IO4: Platforma online

* IO5: Cele mai bune
practici




