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

DigiCulTS – Co nowego? 
 
Spotkanie partnerskie w Cala d'Or! 
 
W dniach 21-22 października, partnerzy projektu spotkali się w siedzibie Sea Teach w Cala 
d'Or, Hiszpania. Podczas hybrydowego spotkania, konsorcjum dyskutowało o kolejnych 
krokach w celu ulepszenia DigiCulTS Quick-Check, kolejnych krokach dla Modułów 2 i 3, jak 
również specjalistycznych Modułów Kursu Online DigiCulTS, a także o projekcie i interfejsie 
e-biblioteki DigiCulTS. Wszyscy partnerzy byli zadowoleni z osobistego spotkania, które 
zakończyło się sukcesem.  
 
 

Partnerzy DigiCulTS na spotkaniu hybrydowym w Cala d'Or (Hiszpania) 
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Co dalej? 
 

• Wszyscy partnerzy są w trakcie tłumaczenia DigiCulTS Quick-Check. Już teraz możesz 
wypróbować Quick-Check w języku angielskim na stronie DigiCulTS! 

• Tworzone są moduły do Kursu Online DigiCulTS. Wszyscy partnerzy pracują również 
nad specjalistycznymi modułami dla sektora żeglarskiego, edukacji, rolnictwa, 
rzemiosła. Tłumaczenia Modułów 2 i 3 na języki partnerów są na etapie finalizacji. 

• Wszystkie zasoby dla e-biblioteki DigiCulTS zostały zebrane, a partnerzy pracują nad 
projektem i interfejsem tego rezultatu. 

• Film promocyjny został stworzony i jest dostępny na stronie DigiCulTS! 
   

 
 

Zapraszamy do obserwowania naszego profile na Facebook, sprawdź również aktualności na 
naszej stronie. 
 
Bądź na bieżąco! 
Facebook @digicultsforSME 
Hashtag #digicults 
Strona internetowa www.digicults.eu 
 
Kontakt 
Koordynator projektu Studienzentrum Saalfelden  
Studien and Management Center Saalfelden gGmbH 
Dr. Wolfgang Schäffner 
Leoganger Str 51 
5760 Saalfelden 
Tel. +43 6582 74916 
Fax. +43 6582 74916-16 
office@studienzentrum.at  
www.studienzentrum.at 
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