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IBM-MORE –prosjektet har en tidsramme på 24 måneder, og skal ha følgende resultater: 
  
1. Internettdatabase med gode praksiser og interkulturelle ressurser for entreprenører med innvandrerbakgrunn (basert på behov identifisert gjennom 

en komparativ analyse) 
2. Konseptualisering og utvikling av en opplæringsplan basert på Europeiske nøkkelkompetanser for livslang læring (EKC), på en digital opplæring-

splattform for læring gjennom apper. 
 3. IBM-MORE pedagogisk håndbok, som inneholder grundig informasjon, konsepter, definisjoner, og innovative metodiske tilnærminger for å fremme 

innovasjon og app-basert læring for europeiske nøkkelkompetanser. 

IUtvikling av digital kompetanse, interkulturell kompetanse og entreprenørskapskompetanse har vist seg å være verdifullt for Europas vekst og velstand. 
Mobilt europeisk statsborgerskap og entreprenørskap er kjernen av Europa 2020 -strategien som skal bringe Europa tilbake til vekst og et høyere nivå av 
selvsysselsetting. 
 
Selvsysselsetting er imidlertid langt fra vanlig, og det å øke den digitale kompetansen har en akselererende innvirkning på entreprenørskap. Dette 
prosjektet identifiserer og adresserer risikoene ved at innvandrergründere blir isolert i en politisk økonomi. IBM-MORE anser det som relevant å fremheve 
mindre synlige organisasjonsmodeller som kooperativer for virksomheter med et sosialt formål. Dette vil gi en positiv effekt ved å styrke entre-
prenørskapsferdigheter for innvandrere i vertsamfunnene. 
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• Støtte lærere og veiledere innen voksenopplæring med innovative verktøy og metoder for å stimulere innovasjons-, digitale, interkulturelle og entre-
prenørskapskompetanser til studenter gjennom app-basert læring . Dette inkluderer en pedagogisk håndbok som bidrar til  overførbarhet i europeisk 

kontekst.  

• Utforske en bredere forståelse av integrering av flyktninger som et middel for deltakende samfunnsutvikling i virksomheter med et sosialt formål. 

• Kapasitetsoppbygging i mottakersamfunn handler ikke bare om samling av fagkunnskap og ressurser, men om myndiggjøring av tredjelandsborgere og det 

mottakende samfunnet for å bygge et sterkt felleskap som tar hensyn til behovene til både nyankomne og lokale innbyggere. 
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