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Σχετικά με το
DigiCulTS
DigiCulTS - Digital Culture for
SMEs. Υποστηρίζουμε τις
μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις στη νέα
ψηφιακή εποχή.
Το DigiCulTS προσφέρει
•

Διαγνωστικό
εργαλείο ψηφιακών
δεξιοτήτων

•

Δωρεάν online
εκπαίδευση

DigiCulTS ψηφιακές
δεξιότητες για τις επιχειρήσεις
Το Νοέμβριο του 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το πράσινο φως για
τη χρηματοδότηση του έργου στο πλαίσιο το Προγράμματος Erasmus+.
Στόχος μας η συνεργασία για να αναπτύξουμε τα κατάλληλα εργαλεία
που θα βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη μετάβαση
στην ψηφιακή εποχή για την κοινωνία, την οικονομία και τον
επιχειρηματικό κόσμο.
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#digicults

Η ομάδα του έργου DigiCulTS στην εναρκτήρια διακρατική συνάντηση στο Saalfelden
της Αυστρίας τον Ιανουάριο του 2020.

Η ομάδα του έργου
Συντονιστής έργου
SMC Studien und Management Center gGmbH – Saalfelden, Αυστρία
Εταίροι
Sea Teach S.L., Cala D’or, Ισπανία
Danube University, Krems, Αυστρία
Militos Consulting, Ελλάδα
Danmar Computers, Πολωνία
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Επικοινωνία
Συντονιστής έργου

SMC Saalfelden

Τι προσφέρει το DigiCulTS
Κατά τη διάρκεια του έργου θα συνεργαστούμε με τις επιχειρήσεις
και τους ανθρώπους τους για να εντοπίσουμε ανάγκες και
προκλήσεις στη νέα ψηφιακή εποχή. Μέχρι τον Απρίλιο του 2022 θα
αναπτύξουμε και θα προσφέρουμε υποστηρικτικό υλικό και
υπηρεσίες, δωρεάν διαθέσιμα στο digicults.eu.

SMC Studien und
Management Center
Saalfelden gGmbH
Leogangerstraße 51a
AT - 5760 Saalfelden
office@studienzentrum.at
digicults.eu – σύντομα online!
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#digicults

Μείνετε
συντονισμένοι
Ακολουθείστε το Hashtag
#digicults στο facebook,
linkedin, twitter και
instagram. Θα σας
ενημερώνουμε για τα νέα του
έργου και τους τρόπους που
μπορούμε να συνεργαστούμε.
Ακολουθείστε μας στο
facebook @digicultsforSME!

Μείνετε ενήμεροι και επωφεληθείτε από
από το #digicults!
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

