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Lansare proiect DigitON

Mentalitate digitală, abilităţi şi instrumente pentru eficientizarea

IMM-urilor

Asociația Camera Franceză de Comerț, Industrie și Agricultura în România, lider de consorțiu, în
parteneriat cu POLIAC DEVELOPMENT SRL implementează începând cu 18 octombrie 2022 proiectul
DigitON (Mentalitate digitală, abilităţi şi instrumente pentru eficientizarea IMM-urilor), cod MySMIS
140860. Acțiunile DigitON se desfășoară pe o perioadă de 15 luni, respectiv 18 octombrie 2022 - 31
decembrie 2023,  în regiuni mai puțin dezvoltate ale României.

DigitOn vizează îmbunătățirea nivelului de competențe de bază și avansate în domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor prin formare pentru un număr de 400 de angajați din întreprinderi care
activează în sectoarele economice cu potențial competitiv, și consultanța acordată către 100
întreprinderi.

Proiectul va cuprinde 2 etape:

Prima etapă: Organizarea și desfășurarea celor 5 cursuri de formare profesională
● Digital Awareness
● Digital Fundamentals
● Digital Ready
● Digital Transformation
● Digital Further

Rezultate așteptate după prima etapă:
● 5 programe de formare organizate și derulate în format modular, în regim online

● 400 angajați din IMM SNC/SNCDI TIC participanți la programe de formare pt dobandire de

competente primare în domeniul TIC;

● 252 angajați din IMM SNC/SNCDI TIC participanți la programe de formare pt dobandire de
competente avansate în domeniul TIC

● Minimum 91% dintre participanții la programele de formare certificati.
● 1 set de materiale de curs elaborate/adaptate grupului tinta
● 400 formulare feedback diseminate și completate/curs



A doua etapă: Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul
de munca în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor

Consultanții din proiect vor sprijini elaborarea unor planuri de măsuri pentru minimum 100
întreprinderi sprijinite în proiect în vederea asigurarii suportului direct în elaborarea materialelor și
parcurgerii pașilor administrativi pentru introducerea de programe de învățare la locul de munca.

Rezultate așteptate după a doua etapă:

● 100 de planuri de măsuri privind organizarea de programe de învățare la locul de munca
elaborate prin proiect

● minimum 10 întreprinderi din domenii competitive, conform SNC si SNCDI, sprijinite care
introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 10.iii, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea
nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor
identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.281.178,60 RON, dintre care 3.582.806,17 RON
valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 632.259,87 RON valoare eligibilă nerambursabilă din
bugetul național.
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