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ISSA – et EU-finansiert prosjekt med fokus på å fasilitere
internasjonaliseringsprosessen for oppstarter og entreprenører
Siden oktober 2019 har fem partnere fra Norge, Spania, Kypros, Hellas og Bulgaris
jobbet med Erasmus+-prosjektet ISSA – Internasjonalisering for innovative sosiale
oppstarter og entreprenører. Dette prosjektet er utarbeidet med formål om å kartlegge
essensielle læringsmetoder som fremmer suksess i internasjonale aktiviteter blant
sosiale entreprenører og oppstarter. Under ledelse av Norges TekniskNaturvitenskapelige Universitet (NTNU) har prosjektet identifisert læringsmetoder
som skaper de beste forutsetningene for entreprenører og oppstarter i deres
internasjonaliseringsprosesser. Gjennom det første året av prosjektet har partnerne
arbeidet med undersøkelser og analysert kompetanser som sosiale entreprenører
benytter i arbeidet med internasjonalisering av egen oppstart, og prosjektet har fra
dette identifisert fire kjernekompetanser. Disse kompetansene er å se muligheter,
kulturell bevissthet, mobilisering av resurser, og evnen til å identifisere sosiale
problemer.
ISSAs første kompetanse, oppdage muligheter, ble valgt ettersom når sosiale
entreprenører og oppstarter beveger seg internasjonalt, så er det behov for å kunne
oppdage og agere på muligheter for å slik kunne nå sine mål. I tillegg, for å kunne
forstå ulikheter som en kan oppleve og møte i internasjonaliseringsprosess, så er den
andre kompetansen kulturell bevissthet – evnen til å analysere kulturen en møter.
Det er altså behov for å dele kulturen inn i ulike konsepter som man kan undersøke
og sammenligne med sin egen kultur, for å slik forstå kulturen totalt sett og akseptere
sosiale forskjeller. Sosiale entreprenører må også kunne identifisere sosiale
problemer og mobilisere ressurser for å nå ulike målsetninger. Sistnevnte
kompetanse omhandler å skaffe og håndtere ressurser som er nødvendige for å kunne
gjennomføre aktiviteter som planlagt.
Partnerskapet arbeider også med læringsmateriell som vil være tilgjengelig på
Moodle-nettsiden, og som vil være en innovativ selvlæringsmodul, samt scenarioer
som vil være tilgjengelig i en virtuell plattform for læringsformål.
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