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IN_DIGIT2EU este un răspuns direct la o cerere raportată a grupurilor țintă, ale organizațiilor
angajate pentru dezvoltarea  abilităților de calitate, legate de lipsa accesului la resursele umane
calificate necesare pentru extinderea internațională. Prin urmare, proiectul vizează în mod direct
să ofere un program individual de dezvoltare a competențelor, orientate spre nevoile individuale,
în domeniul internaționalizării pentru IMM-uri și adulții cu slaba calificare..

  PRODUSELE
INTELECTUALE
PENTRU PROIECTUL
IN_DIGIT2EU
*IO1: Metodologia și
instrumentele de
autoevaluare
*IO2: Metodologia și ghidul
de formare
*IO3: Setul de instrumente
de instruire
*IO4: Platforma online
*IO5: Cele mai bune practici
                             

Parteneri

ΑDisclaimer: Acest proiect a fost
finanțat cu sprijinul Comisiei
Europene. Această publicație
reflectă doar punctul de vedere
al autorului, iar Comisia nu poate fi
trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informatiilor care ar
putea conținute în aceasta

ULTIMA ÎNTÂLNIRE A PROIECTULUI - online

Din cauza COVID-19, partenerul arădean a organizat o întâlnire
virtuală.
Întâlnirea finală a parteneriatului s-a axat pe stabilirea ultimelor
termene, proiectul urmând să se încheie până la 30.09.2020.
Următoarele rezultate vor fi cele mai bune practici , diseminarea
și planul de exploatare. Partenerii și-au împărtășit feedback-ul de la
evenimentele lor de pilotare.
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Evenimentul de multiplicare din Grecia a fost organizat in data de 16.09.2020 la Heraklion,
Creta. Evenimentul a avut loc față în față în două locații diferite (din cauza Covid-19), oferind PC
fiecărui participant pentru a testa platforma de instruire online. La eveniment au participat (41 de
participanți) experți din diverse companii de consultanță, IMM-uri, viitorii antreprenori, membrii
ΕΑΒ și unii participanți la faza de pilotare.

Evenimentul de multiplicare din Cipru a fost organizat in data de  22.09.2020 în Cipru.
Evenimentul a avut loc față în față și s-a concentrat pe prezentarea obiectivelor majore ale
proiectului realizate și a rezultatelor intelectuale livrate. Invitat - Dr. Costas Konis
Internaționalizarea IMM-urilor în era provocatoare COVID-19"

Evenimentul de mulptiplicare din  Lituania a fost organizat în două etape, una in data de 07 18 în
Panevezys,   Lituania (42 de participanți)si cealalta In data de  08 17 în Palanga, Lituania (43 de
  participanți). Au avut două evenimente față în față cu partenerii lor   ChangeMakers care
organizează evenimente pentru startup-uri și IMM-uri,   hackathoane, tabere de idei de afaceri
etc. La eveniment au participat   experți din diverse companii de consultanță, IMM-uri, viitorii
antreprenori .

Evenimentul de multiplicare din Polonia a fost organizat in 09.09.2020 la Rzeszow, moderat de
Joanna Bać, incluzand experti, participanți din Consiliul consultativ extern și activități de pilotaj,
împărtășind experiența lor cu platforma de e-learning. Evenimentul, care a avut loc față în față, a
inclus prezentarea rezultatelor proiectului. Acesta s-a fost încheiat cu o sesiune de întrebări și
răspunsuri, care au adus concluzii interesante și entuziasmul participanților , care și-au
demonstrat interesul pentru schimbul individual de experiență în domeniul antreprenoriatului.

Conferința finală a proiectului IN_DIGIT2EU a avut loc din 09.09.2020 pana in 30.09.2020,
aceasta a fost împărțită in 20 de personae, în funcție de cerințe (numărul total de participanți a
fost de 100). Evenimentul a fost organizat de partenerul român „Centrul de Dezvoltare Arad” din
România. La evenimente au participat experți, companii, formatori și studenți din ultimul an de
facultate care vor lucra în IMM-uri. Prezentările atât ale proiectului, cât și ale platformei au fost
făcute de: Simona Haprian, Mihaela Breaz și Florentina Audi.

În Portugalia, au fost organizate 2 evenimente de multiplicare: unul in data de 9 septembrie, iar
al doilea in data de 10 septembrie. Fiecare eveniment a numărat 15 participanți,
de la manageri, antreprenori și IMM-uri.


