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Komunikat prasowy DigiCulTS 3 - lipiec 2021 r. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są szczególnie narażone na wyzwania związane 
z rewolucją cyfrową: Jakie są dla nich wyzwania, szanse i zagrożenia? Innowacyjny projekt 
UE DigiCulTS ma na celu opracowanie instrumentów wspierających proces cyfryzacji MŚP.  

DigiCulTS - Czas na warsztaty! 
 
W ciągu ostatnich kilku miesięcy partnerzy projektu DigiCulTS pracowali nad stworzeniem 
podejścia edukacyjnego dla MŚP i opracowali zestaw pytań dla MŚP na poziomie 
podstawowym, średnim i zaawansowanym, które odpowiadają dwunastu cyfrowym 
kompetencjom. 
 
Pytania te zostały zaimplementowane online i umieszczone na stronie internetowej projektu 
jako DigiCulTS Quick-Check Test. Również pierwszy moduł Promoting Digital Transformation 
został zaadaptowany na platformie DigiCulTS. Rozpoczęliśmy również prace nad Wirtualną 
Biblioteką DigiCulTS i obecnie zbieramy materiały, które następnie opublikujemy na oficjalnej 
stronie projektu. 
 
Po ciężkiej pracy nadszedł czas na warsztaty, których głównym celem było zaangażowanie 
naszych grup docelowych w proces projektowy i uzyskanie informacji zwrotnej. Warsztaty 
odbyły się w każdym z krajów partnerskich (Austria, Hiszpania, Polska i Grecja). Niektóre 
z warsztatów, ze względu na pandemię Covid-19, odbyły się online, ale w niektórych krajach 
partnerskich możliwe było spotkanie twarzą w twarz. 
 
Organizatorzy warsztatów byli otwarci na sugestie uczestników i chętnie odpowiadali na 
pytania. W wymianie z ekspertami z dziedziny biznesu i cyfryzacji otrzymaliśmy cenne uwagi 
do dalszego rozwoju naszych narzędzi. 
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Warsztaty DigiCulTS w Studienzentrum Saalfelden (Austria) 

 
 
 
 
Co dalej?  
 

• Partnerzy projektu będą wdrażać potrzebne zmiany, które zostały zasugerowane 
podczas warsztatów.  

• Pracujemy nad kolejnymi modułami kursu DigiCulTS, a także rozpoczynamy 
tłumaczenie pierwszego modułu.  

• Zbieramy materiały edukacyjne i zasoby do Wirtualnej Biblioteki DigiCulTS! 
 

Zapraszamy do śledzenia naszego oficjalnego profilu na Facebooku, gdzie zamieściliśmy 
informacje o warsztatach w StudienzentrumSaalfelden oraz 
UniversitatFurWeiterbildungKREMS. 
 
Bądźcie na bieżąco! 
Facebook @digicultsforSME 
śledź nasz Hashtag #digicults 
Odwiedź naszą stronę internetową www.digicults.eu 
 
Kontakt: 
Koordynator projektu Studienzentrum Saalfelden  
Centrum Studiów i Zarządzania Saalfelden gGmbH 
Dr. Wolfgang Schäffner 
Leoganger Str 51 

https://www.facebook.com/digicultsforSME/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/digicultsforSME/posts/323439949333604
https://www.facebook.com/digicultsforSME/posts/327302705613995
https://www.facebook.com/digicultsforSME/
file:///C:/Users/krak/Desktop/www.digicults.eu
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