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DESPRE PROIECT 

DigiER este un proiect de 24 de luni care explorează posibilitățile de a găsi noi 

modalități pedagogice de abordare a  provocărilor secolului 21, de a promova învățarea 

echitabilă în sistemele de învățământ la nivel transnațional și de a cataliza dezvoltarea 

competențelor transversale indispensabile, cum ar fi rezolvarea problemelor, 

colaborarea și creativitatea. 

Scopul proiectului DigiER este de a crește gradul de conștientizare în rândul 

angajaților camerelor de comerț, agențiilor de dezvoltare regională, autorităților 

locale și centrelor de dezvoltare antreprenorială cu privire la eficienta 

antreprenoriatului digital transfrontalier, dar si profesorilor, formatorilor și 

mentorilor VET. 

REZULTATELE PROIECTULUI 
 Parteneriatul va dezvolta 2 rezultate intelectuale:  

 IO1: Ghid privind strategiile de antreprenoriat digital transfrontalier în mediul de 

 afaceri 

Materialul de instruire DigiER cuprinde următoarele capitole propuse, care sunt 

percepute ca fiind cele mai contemporane titluri ale modulelor de formare. 

IO2: A p l i c a t i a  m o b i lă  DigiER pentru antreprenori 

 Aplicația mobilă DigiER va asigura căi de formare personalizate prin    

 testarea inițială a cunoștințelor și conștientizarea antreprenoriatului digital    

 transfrontalier în rândul antreprenorilor și startup-urilor. Aplicația mobilă   

 DigiER va elabora, de asemenea, o strategie personalizată pentru   

 antreprenori și startuperi, pentru a putea aborda punctele slabe și pentru a-și 

 întări abordarea asupra antreprenoriatului digital transfrontalier.



TARGET GROUPS

Prima Intâlnire Transnațională 
Întâlnirea de lansare a proiectului DigiER: „Pregătirea pentru antreprenoriat  digital transfrontalier” a fost 
finalizată cu succes, online, pe 27 mai 2021, organizată de Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach din 

Polonia, leader de parteneriat. 

În cadrul întâlnirii, fiecare partener și-a prezentat ideile, precum și aria sa de expertiză cu privire la proiect 
Mai precis, partenerii au: 

 discutat etapele implementării IO1

 convenit sarcinile și responsabilitățile viitoare
 discutat planul de diseminare

 stabilit datele viitoarelor întâlniri față în față.

    PARTENERII PROIECTULUI: 

- REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH 

- KE.DI.VI.M2 KAINOTOMIA 

- STOWARZYSZENIE  CENTRUM  WSPIERANIA  EDUKACJI  I  PRZEDSIEBIORCZOSCI 

- CIVIC COMPUTING LIMITED 

- GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

- CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BISTRITA NASAUD 

Proiectul ``Pregătirea pentru antreprenoriat digital transfrontalier 

(DigiEr)`` nr.: 2020-1-PL01- KA226-VET-096054 a fost finanțat cu 

sprijinul Comisiei Europene. Acest document reflectă doar punctul de 

vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabilă pentru orice 

utilizare care ar putea fi făcută, a informațiilor conținute aici. 


