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O projekcie
DigiCulTS - Digital Culture for
SMEs to projekt Erasmus+,
którego celem jest
wspieranie małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP)
w znalezieniu swojego
miejsca w społeczeństwie
cyfrowym.
Rezultaty DigiCulTS
•

Narzędzie DigiCulTS,
sprawdzające
kompetencje cyfrowe

•

Kurs online

Aktualności

DigiCulTS dla MŚP
Rozpoczęcie projektu DigiCulTS
Wszystko zaczęło się w listopadzie 2019 roku, kiedy to zespół DigiCulTS
otrzymał szczęśliwą wiadomość: Nasz projekt został wybrany do
sfinansowania przez Unię Europejską.
"DigiCulTS - Digital Culture for SMEs" to projekt Erasmus+, którego
celem jest wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)
w znalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie cyfrowym.

• Wirtualna biblioteka

Śledź nas na

#digicults
Zespół DigiCulTS podczas spotkania inauguracyjnego w Saalfelden w styczniu 2020
roku. Wspólna praca na rzecz wspierania MŚP w rozwijaniu kompetencji cyfrowych.

O Nas: Przedstawienie zespołu
Jakie instytucje uczestniczą w projekcie DigiCulTS?
Koordynator projektu
SMC Studien und Management Center gGmbH – Saalfelden, Austria
Partnerzy Projektu
Sea Teach S.L., Cala D’or, Hiszpania
Danube University Krems, Austria
Militos Consulting, Grecja
Danmar Computers, Polska
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Kontakt
Koordynator projektu

Cele projektu DigiCulTS
W czasie trwania projektu postaramy się nawiązać kontakt z naszą
grupą docelową, aby dowiedzieć się więcej o jej wyzwaniach
i potrzebach. Do kwietnia 2022 roku chcemy świadczyć następujące
usługi dla MŚP na stronie digicults.eu:

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

Śledź nas na

#digicults

Bądź na bieżąco
Bądź na bieżąco i śledź nasze
hasztagi #digicults na
facebooku, linkedin,
twitterze i instagramie.
Partnerzy projektu będą
informować Cię na bieżąco o
rozwoju i postępach w
projekcie w poszczególnych
krajach, w językach
narodowych i/lub w języku angielskim.
Pamiętaj, aby śledzić naszą stronę na Facebooku @digicultsforSME!

Czekamy z niecierpliwością na możliwość podzielenia
się z Państwem postępami w projekcie #digicults!

" Wsparcie Komisji Europejskiej dla
produkcji tej publikacji nie stanowi
poparcia dla treści, które odzwierciedlają
jedynie poglądy autorów, a Komisja nie
może
zostać
pociągnięta
do
odpowiedzialności
za
jakiekolwiek
wykorzystanie informacji w niej zawartych.”

