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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 

• Wirtualna biblioteka 

 

Śledź nas na 

 

#digicults 

 

 

 

Odwiedź naszą 

stronę 

internetową: 

www.digicults.eu 

 

 
 

 

 
 

DigiCulTS dla MŚP 
Jakie kompetencje cyfrowe są 

kluczowe dla MŚP? 
 
Partnerzy DigiCulTS prowadzą badania 
w Austrii, Grecji, Polsce i Hiszpanii 
w celu znalezienia kompetencji 
cyfrowych, które są kluczowe dla MŚP. 
Punktem wyjścia w pierwszej fazie 
badań było porównanie kryteriów, 
parametrów i ram już stosowanych do 
identyfikacji kompetencji cyfrowych. 
 
Zbadaliśmy około 30 cyfrowych narzędzi w celu ustalenia, które 
z kompetencji cyfrowych i w jaki sposób są już nimi objęte. Wyniki 
analizy porównawczej wykazały, że tylko kilka z nich może 
bezpośrednio zwiększyć gotowość MŚP do korzystania z technologii 
cyfrowych. Niektóre z nich są bardzo specyficzne i nie są w stanie 
sprostać różnorodnym potrzebom MŚP, podczas gdy większość z nich 
służy jedynie do samooceny, bez wymiernych korzyści i rozwiązań, 
które można by osiągnąć poprzez szkolenia i wsparcie. 
 
Obecnie docieramy do 1000 MŚP z 10 sektorów, aby uzyskać 
informacje zwrotne na temat potrzeb w zakresie kompetencji 
cyfrowych za pomocą internetowego kwestionariusza oraz wywiadów 
z menedżerami i pracownikami MŚP. Wyniki zostaną dokładnie 
przeanalizowane, aby doprowadzić nas do najbardziej skutecznych 
i odpowiednich ścieżek wsparcia i kształcenia dla MŚP w celu nabycia 
lub rozwinięcia kompetencji cyfrowych. 

Dalsze działania 
Rozpoczęliśmy już planowanie i przygotowywanie struktury oferty 
szkoleniowej DigiCulTS dla MŚP, która będzie odpowiadać na ich 
potrzeby określone w badaniach. Jako element, który determinuje 
projekt kursu szkoleniowego wykorzystamy "podejście osobowe". 
Osoby te, będą fikcyjnymi postaciami, które odzwierciedlają różne 
aspiracje zawodowe i osobiste, potrzeby, cele, kwalifikacje, preferencje 
w nauce itp. Sprawdź przykład poniżej! 
 

Aktualności 
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Kontakt 
Koordynator projektu 

SMC Saalfelden 

SMC Studien und 
Management Center 
Saalfelden gGmbH 

Leogangerstraße 51a 

AT - 5760 Saalfelden  

office@studienzentrum.at     

Śledź nas na 

 

#digicults 

 

 

Odwiedź naszą 

stronę internetową: 

www.digicults.eu 

 

 

 
Przykład osoby zaprojektowanej przez Isabell Grundschober. Więcej informacji na 
temat tego podejścia: Isabell Grundschober blog. 

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 naszymi rezultatami #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." 
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