Termeni și condiții pentru companiile care vor să se
înregistreze și să participe la Proiectul DigitaliseSME
Toate companiile care solicită să găzduiască un Digital Enabler pentru realizarea unui proiect
de digitalizare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
•

Să se încadreaze conform definiției Cosmisiei Europene i în categoria IMM -urilor si a
întrepinderilor medii;

•

Vă rugăm să consultați mai jos criteriile referitoare la numărul de angajați și cifra de
afaceri sau active totale:
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•

Furnizați o scurtă descriere a cazului în formularul de cerere, explicând necesitatea de
digitalizare. Acest caz trebuie să reflecte o necesitate cât mai universală posibil, care ar
putea fi prezentă si în alte companii Acesta este un factor important pentru evaluare,
deoarece sporește șansa multiplicării și replicării proiectului de digitalizare aferentă
altor IMM-uri și / sau sectoare.
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•

Disponibilitatea de a acoperi cheltuielile de cazare și de transport ale Expertului Digital.
Aceste cheltuieli trebuie să respecte standardele minime cE permit un stil de viață
confortabil și normal.

•

Cel puțin un (1) manager calificat, fluent în limba engleză, scris și oral;

•

Disponibilitatea de a găzdui un Expert Digital la perioade convenite, pentru durata totală
de două săptămâni (împărțită la cel puțin o vizită continuă și maxim două vizite de o
săptămână fiecare), în următoarele intervale de timp:
o

Octombrie 2018 pana în Ianuarie 2019

o Aprilie-Septembrie 2019
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