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CZYM JEST SREBRNA GOSPODARKA?  

Srebrna Gospodarka oferuje szeroką gamę produktów i usług dedykowanych 

osobom starszym, m.in. w zakresie zdrowia, mieszkalnictwa, kultury  

i mobilności. Srebrna Gospodarka ma na celu poprawę jakości życia  

i wspieranie samodzielności starszych osób. W 2015 roku stanowiła ona ponad 

78 milionów miejsc pracy w UE i jest szybko rozwijającym się rynkiem  

z możliwościami do wykorzystania dla innowacji.  

DLACZEGO SILVER SMEs?  

Odsetek starszych osób jest znaczący w większości obszarów wiejskich  

i górskich, ale na tych terenach często brakuje odpowiednio dostosowanych 

towarów i usług. SREBRNE MŚP mogą pomóc w dostosowaniu rozwiązań na 

poziomie lokalnym, aby lepiej odpowiadać na potrzeby osób starszych, 

niezależnie od tego, czy są one zdrowe, niesamodzielne czy słabe. 

Poprzez wspieranie rozwoju Srebrnej Gospodarki, cel projektu SILVER SMEs 

jest dwojaki: poprawa jakości życia osób starszych i tworzenie nowych 

możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich i górskich. 

PO CO BROSZURA O NAJLEPSZYCH PRAKTYKACH?  

Niniejsza broszura tematyczna dotycząca centrów innowacji, ma na celu 

pokazanie, w jaki sposób wsparcie regionów, poprzez specjalne zaproszenia 

do składania wniosków, centra innowacji na obszarach wiejskich oraz 

acceleratory, może pobudzić innowacje w sektorze Srebrnej Gospodarki na 

obszarach wiejskich i górskich. Przykłady te zostały wybrane jako najlepsze 

praktyki spośród 70 dobrych praktyk dostępnych w bazie dobrych praktyk 

projektu. 

WSTĘP 

SILVER SMEs to pięcioletni projekt (2018-2023) finansowany ze środków 

programu Unii Europejskiej Interreg Europa. Projekt SILVER SMEs ma na 

celu poprawę wdrażania Regionalnych Polityk na rzecz konkurencyjności 

MŚP poprzez lepsze wykorzystanie możliwości płynących ze Srebrnej 

Gospodarki. Poprzez wspieranie rozwoju nowych MŚP ze Srebrnej 

Gospodarki, nieodłącznym celem jest generowanie usług i towarów, które 

przyczynią się do poprawy jakości życia w starzejącym się społeczeństwie, 

w szczególności na obszarach wiejskich lub górskich UE. 
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Age Tech to transgraniczny akcelerator Srebrnej Gospodarki, którego celem 

jest wspieranie rozwoju innowacyjnych MŚP na terytoriach stojących w obliczu 

wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa. 

JAK POWSTAŁ AKCELERATOR TRANSGRANICZNY? 

Akcelerator Srebrnej Gospodarki Age Tech został opracowany i utworzony  

w ramach SEAS 2 GROW, projektu Interreg 2 Seas Mers Zeeën (2016-2021) 

z udziałem partnerów z Francji, Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Projekt ten 

miał na celu usunięcie barier handlowych, które utrudniają rozwój towarów  

i usług w sektorze Srebrnej Gospodarki. Aby stworzyć ekosystem 

przedsiębiorczości dedykowany Srebrnej Gospodarce, SEAS 2 GROW 

stworzył w 2014 roku transgraniczny akcelerator. 

W JAKI SPOSÓB AGE TECH PRZYNOSI KORZYŚCI MŚP 

SREBRNEJ GOSPODARKI? 

Age Tech opiera się na corocznych naborach otwartych dla MŚP z sektora 

Srebrnej Gospodarki. Wybrane firmy korzystają następnie ze wsparcia i porad 

30 ekspertów w dziedzinie technologii i produktów związanych ze Srebrną 

Gospodarką.  

MŚP mogą przeprowadzać testy swoich produktów i usług na dużą skalę oraz 

otrzymywać informacje zwrotne od 200 osób starszych, którzy testują, oceniają 

i uczestniczą w ulepszaniu ich innowacji. 

Ponadto, transgraniczny akcelerator Age Tech jest miejscem, gdzie MŚP ze 

Srebrnej Gospodarki mogą budować swoją sieć kontaktów i spotykać się  

z potencjalnymi inwestorami. 

☛ Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2664/cross-border-silver-economy-

accelerator/ 

 

AGE TECH TRANSGRANICZNY AKCELERATOR 

SREBRNEJ GOSPODARKI (MORZE PÓŁNOCNE) 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2664/cross-border-silver-economy-accelerator/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2664/cross-border-silver-economy-accelerator/
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DIH.Healthday.si to ekosystem medycznych, zaawansowanych 

technologicznie MŚP i organizacji, które działają na rzecz cyfryzacji 

słoweńskiego systemu opieki zdrowotnej. 

CZYM JEST DIH.HEALTHDAY.SI? 

W Słowenii wiele MŚP pracuje nad badaniami i rozwojem w sektorze opieki 

zdrowotnej w celu wprowadzania ułatwień w zakresie cyfryzacji. Jednak 

ekosystem ten jest dość rozdrobniony i składa się głównie z małych 

przedsiębiorstw, dlatego nie wywarł oczekiwanego wpływu na opiekę 

zdrowotną. Aby poprawić ich wpływ i zwiększyć wykorzystanie ich innowacji,  

w 2014 r. utworzono Digital Innovation Hub.Healthday.si. 

DIH.HealthDay.si to ekosystem 

przedsiębiorczości skupiający słoweńskie 

MŚP zajmujące się zaawansowanymi 

technologiami medycznymi, którego celem 

jest wspieranie MŚP w zwiększaniu cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej.  

JAKIE WYNIKI SĄ OSIĄGANE? 

Od 2014 roku DIH.HealthDay.Si łączy wszystkich istotnych uczestników 

sektora opieki zdrowotnej w Słowenii: instytucje, branże, innowacyjne MŚP, 

stowarzyszenia pacjentów, uniwersytety, firmy ubezpieczeniowe, prywatnych 

inwestorów i media. 

Codzienną działalnością tego ekosystemu kierują dwie osoby. Każdego roku 

organizowana jest coroczna konferencja, na której głos zabierają 

międzynarodowi prelegenci z sektora zdrowia i sektora cyfrowego. Od 

momentu powstania DIH.HealthDay.Si zorganizowano również ponad 15 

wydarzeń w sieci, w których wzięło udział ponad 800 uczestników. 

CENTRUM INNOWACJI CYFROWYCH 

DIH.HEALTHDAY.SI (SŁOWENIA) 
 

  DIH.HealthDay.Si 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 
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Utworzono również Think Tank w celu połączenia najważniejszych uczestników 

na poziomie krajowym i zapewnienia wskazówek dotyczących innowacji  

w sektorze opieki zdrowotnej. 

Chociaż DIH.HealthDay.Si nadal ma trudności z zaangażowaniem starszych 

firm do wspierania nowych MŚP lub wspierania start-upów w znalezieniu 

odpowiedniego źródła finansowania, sieć już przyczyniła się do rozwoju 

Srebrnej Gospodarki w Słowenii. Dzięki swoim działaniom i zróżnicowanemu 

członkostwu, DIH.HealthDay.Si połączył 15 start-upów z potencjalnymi 

partnerami i inwestorami oraz stworzył 2 programy wspierające dla MŚP, aby 

pomóc im radzić sobie z wyzwaniami w procesach "od innowacji do pacjentów". 

☛ Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3129/digital-

innovation-hub-dih-healthday-si/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DIH.HealthDay.Si   DIH.HealthDay.Si 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3129/digital-innovation-hub-dih-healthday-si/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3129/digital-innovation-hub-dih-healthday-si/
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Silver Normandie to regionalna sieć łącząca podmioty Srebrnej Gospodarki  

w celu ułatwienia wprowadzania innowacji w srebrnym sektorze gospodarki. 

JAK REGION WSPIERA SREBRNĄ GOSPODARKĘ? 

Normandia jest regionem starzejącym się i wiejskim, z wyższym niż w innych 

regionach Francji odsetkiem osób starszych wymagających szczególnej opieki. 

Jednak starzejące się pokolenie w Normandii osiąga również wyższe dochody 

niż pozostałe regiony. 

Aby wesprzeć rozwój Srebrnej Gospodarki na tym obszarze, w 2014 r. 

utworzono Silver Normandie. Sieć była fazą pilotażową dla tworzenia innych 

Srebrnych Regionów we Francji. 

Silver Normandie jest regionalną siecią poświęconą Srebrnej Gospodarce. 

Łączy ona wszystkie podmioty Srebrnej Gospodarki w ramach Regionalnego 

Komitetu Sektorowego, którego przewodniczącym jest członek Rady 

Regionalnej odpowiedzialny za Srebrną Gospodarkę,  

a wiceprzewodniczącym członek Rady Regionalnej odpowiedzialny za 

przemysł. Komitet skupia około 40 podmiotów, od stowarzyszeń po 

przedstawicieli firm, ludzi z sektora zdrowia i inwestorów, którzy zastanawiają 

się nad strategią wspierania tego sektora. Członkowie Regionalnego Komitetu 

Sektorowego regularnie wymieniają się informacjami podczas spotkań, jak 

również na prywatnej platformie internetowej, gdzie mogą znaleźć różne 

materiały i prezentacje. 

Zarządzanie Silver Normandie zostało powierzone przez władze regionu, 

Agencji Rozwoju Regionalnego Normandii. Jeden urzędnik jest odpowiedzialny 

za koordynację i animację sieci. W pierwszym roku na uruchomienie inicjatywy 

i stworzenie strony internetowej potrzeba było około 40 000 euro. Rocznie na 

organizację różnych działań potrzeba około 50 000 euro. Ponadto organizacja 

SILVER NORMANDIE (FRANCJA) 
 

Silver Normandie 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 

 



 

6 
 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 

 

 

"Srebrnego Dnia Normandii", regionalnych targów Srebrnej Gospodarki  

i imprezy w sieci prezentującej innowacje, kosztuje około 15 000 euro. 

 

 

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA MŚP? 

Poza spotkaniami Komitetu, Silver Normandie organizuje różne wydarzenia, 

takie jak "Srebrny Dzień Normandii" oraz sesje brokerskie w celu wzmocnienia 

regionalnej sieci. 

Ponadto, zapewnia ona wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora Srebrnej 

Gospodarki. Silver Normandie może na przykład połączyć MŚP z inwestorami, 

dostarczyć użytecznych materiałów (opracowania, badania rynku)  

i monitorować nowe możliwości rozwoju w regionie. Koordynator Silver 

Normandie może również połączyć MŚP z czterema laboratoriami innowacji  

w regionie, aby pomóc im w projektowaniu i testowaniu ich produktów.  

Około 30 firm z sektora Srebrnej Gospodarki należy obecnie do sieci Silver 

Normandie. Dzięki połączeniom regionalnym z inwestorami, takimi jak banki 

lub Regionalna Izba Gospodarki Społecznej i Solidarnej, Silver Normandie 

może pomóc w budowaniu regionalnego ekosystemu w tym sektorze. Wiele 

wiejskich MŚP zostało już ukierunkowanych przez koordynatora i znalazło 

regionalne rozwiązania i fundusze na rozwój innowacyjnych produktów dla 

starzejącego się społeczeństwa. 

☛ Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/goodpractices/item/3094/silver-

normandie/ 

 

 

 

Silver Normandie 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3094/silver-normandie/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3094/silver-normandie/
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Region Aragonii oferuje szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców gospodarki 

społecznej, w tym z sektora Srebrnej Gospodarki. 

JAKIE SĄ CELE PROGRAMU? 

Wyludnienie i tendencje starzenia się są głównymi problemami na obszarach 

wiejskich w regionie Aragonii. Tworzenie przedsiębiorstw o celach społecznych 

jest zatem kluczowym priorytetem w regionie, z naciskiem na zrównoważony 

rozwój, włączenie społeczne i Srebrną Gospodarkę. 

Region Aragonii stworzył w 2014 roku program przedsiębiorczości społecznej, 

aby wspierać tworzenie nowych przedsiębiorstw w tym sektorze. Program ten 

w szczególności ma na celu: 

▪ Zwiększenie widoczności przedsiębiorczości społecznej i promowanie jej 

istotnego wkładu w zatrudnienie i rozwój gospodarczy w regionie. 

▪ Wspieranie sukcesu i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 

społecznych. 

▪ Wzmocnienie wpływu społeczno-gospodarczego tych przedsiębiorstw.

  

W JAKI SPOSÓB PROGRAM WSPIERA MŚP? 

W celu wspierania przedsiębiorstw gospodarki społecznej, region Aragonii 

ogłasza co roku, między wrześniem a październikiem, zaproszenie do 

składania ofert skierowane do przedsiębiorców gospodarki społecznej. 

Wybrani kandydaci biorą udział w sesjach szkoleniowych od grudnia do lutego. 

PROGRAM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

SPOŁECZNEJ W ARAGONII (HISZPANIA) 
 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 
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Po tym 12-tygodniowym szkoleniu, uczestnicy nadal otrzymują porady  

w ramach programu, a na ostatnim etapie w kwietniu, najlepsze 

przedsiębiorstwa są nagradzane i otrzymują dalsze 

wsparcie.  

Podczas pierwszych czterech edycji programu (od 

2014 do 2018 r.) do regionalnego naboru zgłosiły 

się 164 przedsiębiorstwa. 71 z nich zostało 

wybranych do udziału w 12-tygodniowym 

szkoleniu, a 37 zostało zakwalifikowanych jako 

finaliści, którzy otrzymają zindywidualizowane 

wsparcie. 

Zapewnienie wsparcia po zakończeniu programu 

lub pomocy istniejącym firmom w tworzeniu nowej 

linii biznesowej pozostaje wyzwaniem, ale dzięki 

programowi powstało i zostało utrzymanych łącznie 30 nowych przedsiębiorstw 

ekonomii społecznej, dających pracę 137 osobom. Spośród tych 30 firm 11 

działa w sektorze Srebrnej Gospodarki. 

Koszt działania wynosi od 20 000 do 25 000 euro. Sukces aragońskiego 

programu wynika z silnych relacji stworzonych pomiędzy doradcami  

i uczestniczącymi przedsiębiorstwami podczas 12 tygodni szkolenia oraz  

z możliwości tworzenia sieci kontaktów w tym samym okresie, co umożliwia 

przedsiębiorstwom wymianę informacji na temat funduszy i procesów 

administracyjnych. 

☛ Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3379/social-

entrepreneurship-programme-in-aragon/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3379/social-entrepreneurship-programme-in-aragon/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3379/social-entrepreneurship-programme-in-aragon/
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Izba Handlowo - Przemysłowa w Creuse opracowała ukierunkowane wsparcie 

dla MŚP z sektora Srebrnej Gospodarki w zakresie rozwoju towarów i usług dla 

osób starszych. 

W JAKI SPOSÓB IZBY GOSPODARCZE MOGĄ DALEJ WSPIERAĆ 

ROZWÓJ SREBRNEJ GOSPODARKI?  

Z około 35% swojej populacji w wieku powyżej 60 lat, Creuse jest jednym  

z najbardziej starzejących się okręgów we Francji, będąc jednocześnie 

obszarem wiejskim stojącym przed wyzwaniami związanymi z wyludnieniem  

i brakiem usług. W okręgu Creuse ponad 20% osób powyżej 60 roku życia 

wymaga wsparcia i stoi w obliczu utraty samodzielności. Jednocześnie okręg 

jest bardzo atrakcyjny gospodarczo, a sprzedaż detaliczna towarów szybko 

rośnie. 

Dlatego też Izba Handlowo-Przemysłowa w Creuse opracowała w 2010 roku 

rzeczywiste podejście do Srebrnej Gospodarki w zakresie wsparcia dla 

lokalnych MŚP. Jeden pełnoetatowy urzędnik - spośród 5 zatrudnionych 

urzędników tematycznych - został przydzielony do spraw związanych  

z sektorem Srebrnej Gospodarki w celu podniesienia świadomości wśród 

przedsiębiorstw na temat potrzeb starzejącej się populacji oraz możliwości 

rynkowych.  

Aby zachęcić do rozwoju towarów i usług dla słabszej i starzejącej się populacji 

regionu, Izba Handlowo-Przemysłowa oferuje przedsiębiorstwom specjalne 

usługi, takie jak monitorowanie rynku i doradztwo gospodarcze. 

 

SEKCJA DS. SREBRNEJ GOSPODARKI  

W IZBIE HANDLOWO-PRZEMYSŁOWEJ  

W CREUSE (FRANCJA) 

 

 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 
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JAKIE SĄ WYNIKI OSIĄGNIĘTE PRZEZ IHP CREUSE? 

Izba Handlowo - Przemysłowa w Creuse podniosła świadomość na temat 

Srebrnej Gospodarki poprzez organizację sesji networkingowych, komunikację 

w regionalnych mediach i wydarzenia takie jak "Srebrna Gospodarka: 

gospodarka dla starzejącego się społeczeństwa", które odbyło się w styczniu 

2018 roku. 

W latach 2015-2017,  83 firmy zostały poinformowane o kwestii starzenia się  

i możliwości oferowanych przez sektor Srebrnej Gospodarki w regionie. 

Spośród nich 22 firmy skorzystały z indywidualnego wsparcia, a 4 z nich 

opracowały nową ofertę skierowaną do starszej populacji okręgu.  

Jedną z mocnych stron tej strategii jest fakt, że nie jest ona skierowana 

wyłącznie do MŚP specjalizujących się w sektorze Srebrnej Gospodarki, ale do 

wszystkich przedsiębiorstw. Ich celem jest zainicjowanie rozwoju nowych linii 

biznesowych, pobudzenie innowacji i udostępnienie bardziej zróżnicowanej 

oferty dla starzejącej się populacji w sposób przekrojowy. 

Wsparcie udzielane przez Izbę Handlowo - Przemysłową w Creuse można 

łatwo przenieść na inne regiony, ponieważ takie izby istnieją w większości 

krajów europejskich. Podmioty te są często głównym punktem kontaktowym 

dla przedsiębiorców na szczeblu lokalnym i regionalnym, a zatem są najlepiej 

przygotowane do udzielania porad i podnoszenia świadomości na temat 

potrzeb i możliwości gospodarczych w regionie. 

☛ Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3093/silver-

economy-support-from-the-chamber-of-commerce-and-industry/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3093/silver-economy-support-from-the-chamber-of-commerce-and-industry/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3093/silver-economy-support-from-the-chamber-of-commerce-and-industry/
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Irlandzkie Centrum Innowacji 

Zdrowotnych (HIHI) jest pierwszym w kraju ośrodkiem innowacji, którego celem 

jest przyspieszenie innowacji i komercjalizacji w dziedzinie opieki zdrowotnej 

poprzez rozwiązywanie problemów związanych z opieką zdrowotną. 

CZYM JEST CENTRUM INNOWACJI ZDROWOTNYCH W IRLANDII?  

HIHI to partnerstwo ośrodków klinicznych  

i akademickich z całej Irlandii. Utworzone  

w 2016 roku centrum oferuje wsparcie dla 

przedsiębiorstw z sektora zdrowia. Istnieją 

cztery ośrodki: Galway, Dublin i dwa w Cork. 

HIHI został utworzony w ramach współpracy 

dwóch departamentów rządowych 

(Departamentu Zdrowia oraz Departamentu 

Biznesu, Przedsiębiorczości i Innowacji) i jest 

finansowany przez Enterprise Ireland oraz 

Health Service Executive (Narodowa Służba 

Zdrowia). 

Centrum Innowacji Zdrowotnych doradza i wspiera przedsiębiorstwa w rozwoju 

ich innowacyjnych produktów, usług i technologii na irlandzkich i globalnych 

rynkach opieki zdrowotnej. Pilotuje rozwiązania gotowe do wprowadzenia na 

rynek w rzeczywistych warunkach opieki zdrowotnej, zatwierdzaja prototypy 

wraz z ekspertami w dziedzinie opieki zdrowotnej i weryfikuje pomysły, które 

spełniają potrzeby opieki zdrowotnej i rynku. W Centrum udzielane są 

IRLANDZKIE CENTRUM INNOWACJI 

ZDROWOTNYCH W CORK (IRLANDIA) 
 

Centrum innowacji 

zdrowotnych w Irlandii 

Centrum innowacji 
zdrowotnych w Irlandii 
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wskazówki i porady w zakresie priorytetowych potrzeb zdrowotnych, rozwoju 

produktu, wymogów regulacyjnych i zaopatrzenia.  

JAK HIHI WSPIERA INNOWACJE I ROZWÓJ BIZNESU  

W SREBRNEJ GOSPODARCE?  

Innowacje w opiece zdrowotnej mogą trwać długo i są bardzo kosztowne. Na 

przykład od pomysłu do wprowadzenia wyrobu medycznego na rynek może 

upłynąć od 7 do 10 lat. Ponadto produkty takie mogą napotykać na trudności 

techniczne związane z tworzeniem nowej usługi, która musi być zintegrowana 

np. z istniejącymi systemami informatycznymi. 

Rząd Irlandii dostrzega potrzebę stworzenia zintegrowanego systemu opieki 

zdrowotnej, który umożliwi osobom starszym dłuższe pozostanie w domu. HIHI 

w Cork wsparło przedsięwzięcie "CareFolk", które polegało na opracowaniu 

zintegrowanej platformy opieki (internetową i mobilną) dla lekarzy, specjalistów 

ds. zdrowia i usług środowiskowych w celu oceny, zarządzania, koordynacji  

i weryfikacji pacjentów. Jeden z lekarzy stwierdził, że “CareFolk” pomógł mu 

zredukować czas poświęcany na czynności administracyjne o 50%. Ten pilotaż 

umożliwił dzielenie się informacjami o pacjencie pomiędzy członkami zespołu 

opieki. Po jego zakończeniu zalecono dodanie dodatkowych funkcji do krajowej 

służby zdrowia. 

Od momentu powstania w 2016 roku, HIHI podjął współpracę z 575 

przedsiębiorstwami i 380 pracownikami służby zdrowia w Irlandii.  

90 pracowników służby zdrowia uczestniczyło w warsztatach innowacyjnych,  

a 34 ukończyło Podyplomowe Studium Innowacji w Ochronie Zdrowia - dyplom 

zaproponowany przez HIHI we współpracy z Trinity College w Dublinie.  

 

 

 

 

 

ok 

 

☛ Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4496/health-

innovation-hub-ireland/ 

 

Centrum innowacji 
zdrowotnych w Irlandii 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4496/health-innovation-hub-ireland/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4496/health-innovation-hub-ireland/
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Silver Surfer to krajowy konkurs na projekty dedykowane przedsiębiorstwom  

z sektora Srebrnej Gospodarki stworzony przez Eurasanté przy wsparciu 

regionu Hauts-de-France. 

CZYM JEST SILVER SURFER?  

Silver Surfer jest inicjatywą skierowaną do sektora Srebrnej Gospodarki  

w regionie Hauts-de-France. Wspiera innowatorów w regionie i pomaga MŚP 

rozwijać ich rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania związane ze starzeniem 

się społeczeństwa i jego samodzielnością. 

Coroczne nabory organizowane są przez Eurasanté i wspierane finansowo 

przez instytucje publiczne, takie jak region Hauts-de-France, okręg północny, 

metropolia Lille. 

Pierwszy nabór został ogłoszony w 2015 roku, a w 2020 roku ruszyła szósta 

edycja naboru. 

JAK SILVER SURFER WSPIERA BIZNES?  

Nabór do konkursu składa się z 4 głównych etapów, rozpoczynających się od 

składania wniosków przez przedsiębiorstwa. Etap 2 to wybór przedsiębiorstw; 

w 2018 r. wybrano 6 wnioskodawców. Podzielili się oni dotacją w wysokości  

50 000 euro na opracowanie swojej koncepcji. 

Trzeci etap polega na opracowaniu przez okres 4 miesięcy prototypu, który 

zostanie oceniony przez jury i panel użytkowników końcowych, w tym 

bezpośrednio w domach opieki i w ramach usług opieki domowej.  

Na podstawie tej oceny wybieranych jest 3 laureatów, którzy otrzymują 

wsparcie na realizację swojego projektu. Otrzymują oni fundusze na 

przekształcenie prototypu w produkt rynkowy, korzystają z kilkumiesięcznych 

eksperymentów w rzeczywistych warunkach w celu przetestowania produktu 

przed jego komercjalizacją oraz uzyskują promocję za pomocą mieszkania 

SILVER SURFER 4.0 (FRANCJA) 
 

Eurasanté 
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pokazowego HIPÂ oraz wydarzenia AgeingFit - corocznych międzynarodowych 

targów Srebrnej Gospodarki organizowanych w Lille. 

JAKIE WYNIKI SĄ OSIĄGANE? 

Od 2015 roku co roku uruchamiana jest jedna edycja konkursu, a "Silver Surfer 

6.0" zakończył się w styczniu 2021 roku podczas wydarzenia internetowego 

AgeingFit. Od 2015 roku ponad 100 przedsiębiorstw zgłosiło się do pierwszego 

kroku, a 18 firm zostało nagrodzonych. 

W 4. edycji konkursu, w 2018 roku, 15 przedsiębiorstw złożyło wniosek  

o wsparcie, a 6 z nich zostało wybranych do opracowania koncepcji. Po raz 

pierwszy w tych konkursach, w proces oceny zaangażowane były również 

starsze osoby; 6 opracowanych innowacji zostało przetestowanych przez 

osoby starsze w 11 domach spokojnej starości, a także przez swoich 

rówieśników podczas AgeingFit. W 2020 roku, w ramach Silver Surfer 6.0, 

testowanie zostało rozszerzone na 17 domów opieki, 7 niemedycznych 

rezydencji dla samodzielnych seniorów i 3 ośrodki opieki domowej 

zaangażowane w testowanie przez użytkowników końcowych. 

Silver Surfer 4.0 nagrodził 3 firmy za ich innowacyjne produkty i usługi 

skierowane do osób starszych. 

▪ Nutri'Earth dla swojego projektu Nutri'For: żywność na bazie owadów 

dostosowana do potrzeb starzejącej się populacji. 

▪ Lifebloom: rozwiązanie wspomagające chodzenie dla osób starszych 

tracących samodzielność. 

▪ Sigo Healthcare: zestaw do urządzania wagonów kolejowych 

ułatwiający wdrożenie "terapii podróżniczej" w domach spokojnej 

starości. 

 

 

 

 

☛ Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2711/silver-surfer-4-

0/ 

 

Sigo Healthcare 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2711/silver-surfer-4-0/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2711/silver-surfer-4-0/


 

15 
 

ACTIVE PERSONS  FRAGILE PERSONS  DEPENDENT PERSONS 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Aldeia Toda ma na celu stworzenie możliwości dla hoteli górskich, aby 

zaproponować usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb zarówno 

niesamodzielnych turystów, jak i mieszkańców. 

JAKIE SĄ POWIĄZANIA MIĘDZY TURYSTYKĄ A SREBRNĄ 

GOSPODARKĄ? 

Wiele hoteli na północy Portugalii spełnia standardy turystyki przyjaznej dla 

osób niepełnosprawnych, także na terenach górskich. Przystosowane miejsca 

noclegowe pozwalają na podróżowanie osobom starszym niepełnosprawnym 

lub niesamodzielnym. W sektorze brakuje jednak wyspecjalizowanych 

pracowników, którzy mogliby zaproponować zajęcia dostosowane do potrzeb 

starszych, niesamodzielnych turystów. 

Projekt Aldeia Toda realizowany przez centrum 

społeczne Taipas ma dwojakie podejście.  

Z jednej strony projekt dotyczy braku 

wykwalifikowanej kadry w sektorze 

turystycznym, w tym zwiększenia liczby 

opiekunów zdolnych do proponowania zajęć  

i opieki nad turystami niesamodzielnymi.  

Z drugiej strony zamierza stawić czoła 

wyzwaniom związanym z wyludnieniem  

i starzeniem się społeczności w górskich wioskach, przyciągając młodych  

i wykwalifikowanych ludzi. 

 

ALDEIA TODA POTENCJAŁ DLA 

SEKTORA SREBRNEJ TURYSTYKI 

(PORTUGALIA) 
 

Centro Social das Taipas 

Centro Social das Taipas 
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W JAKI SPOSÓB PROJEKT BĘDZIE WSPIERAŁ NIESAMODZIELNE 

STARSZE OSOBY I STYMULOWAŁ POWSTAWANIE MŚP? 

Projekt Aldeia Toda rozpoczął się dopiero w lipcu 2019 r. i wciąż bada różne 

możliwości opracowania odpowiedniej oferty w zakresie opieki dla 

niesamodzielnych turystów. Jedną z badanych opcji jest utworzenie 

społeczności profesjonalnych opiekunów, którzy mogliby świadczyć usługi 

zarówno dla starszych mieszkańców okolicznych wiosek, jak i dla 

niesamodzielnych turystów. Taka oferta mogłaby zaspokoić potrzeby turystów 

niesamodzielnych, ale także osób im towarzyszących, a także uzupełnić brak 

usług opiekuńczych dla seniorów z terenów górskich. 

W ramach projektu, centrum społeczne w Taipas zamierza szkolić opiekunów 

w zakresie świadczenia takich usług i zachęcać ich do tworzenia własnych MŚP 

w tym sektorze, aby oferowali swoje usługi okolicznym hotelom. Koszt 

przewidziany na ten proces wynosi 30,000 euro.  

Projekt Aldeia Toda będzie bazował na długim doświadczeniu centrum 

społecznego Taipas, które jest uznaną organizacją charytatywną użyteczności 

publicznej w Portugalii od 1984 roku. Ośrodek ten prowadzi już dom spokojnej 

starości, w którym mieszka 57 osób, a także ośrodek opieki dziennej dla osób 

starszych.  

☛ Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4501/centro-social-

das-taipas-aldeia-toda-caretakers-capacitation/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4501/centro-social-das-taipas-aldeia-toda-caretakers-capacitation/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4501/centro-social-das-taipas-aldeia-toda-caretakers-capacitation/
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PARTNERZY PROJEKTU SILVER SMEs 
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FIND OUT MORE ABOUT SILVER SMEs 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

@Silver_SMEs 

@SilverSMEs 

@SILVERSMEs 

SILVER SMEs 

https://www.interregeurope.eu/silversmes/ 

https://www.interregeurope.eu/silversmes/

