
PREGLED AKTIVNOSTI IN REZULTATOV

ŽIVETI DOMA JE NAJLEPŠE



Projekt INNOVAGE (izboljšanje regionalnih 
razvojnih politik na področju neodvisnega 
življenja starostnikov na domu) je 
regionalna pobuda, financirana v okviru 
Programa INTERREG. Cilj projekta je okrepiti 
in izboljšati regionalne razvojne politike na 
področju neodvisnega življenja starostnikov 
s povezovanjem deležnikov ter mentorskimi 
in povezovalnimi aktivnostmi na regionalni 
in medregionalni ravni.

Cilj projekta INNOVAge je omogočiti 
starostnikom, da bi dlje časa neodvisno 
živeli v svojih domovih, s povečanjem 
njihove samostojnosti in vzpostavljanjem 
novih »tehnoloških dobavnih verig« na 
področjih neodvisnega življenja in eko-
inovacij, ki bodo pomembno pripomogle k 
zmanjšanju okoljskega vpliva vsakodnevnih 
aktivnosti starostnikov. Projekt INNOVAge 
se osredotoča na naslednja področja:

Neodvisno življenje 

Omogočanje starostnikom, da bi dlje časa neodvisno živeli na 
svojih domovih, povečanje njihove samostojnosti in pomoč pri 
izvajanju vsakodnevnih aktivnosti.

PROJEKT INNOVAGE

Eko-inovacije na področju pametnih in trajnostnih 
domov 

S spodbujanjem uporabe pametnih informacijskih rešitev 
domovi postanejo bolj dostopni in prijazni starostnikom in pri 
tem pomembno prispevajo k zmanjšanju negativnega vpliva na 
okolje.

Sodelovanje partnerjev v projektu INNOVAGE 
Petnajst lokalnih oziroma regionalnih organizacij iz štirinajstih evropskih držav 
sodeluje pri razvoju inovacij na področju neodvisnega življenja.



MODEL DELOVANJA 
PROJEKTA INNOVAGE

Študijski 
obiski

Delavnice

Usposabljanje

Dobre prakse

Pilotni 
projekti 

Mentorska skupina partnerjev

Učeča se skupina partnerjev

PROJEKT INNOVAGE: Povezovanje bolj 
inovativnih partnerjev (mentorska 
skupina) z manj inovativnimi (učeča 
se skupina) z namenom izkoriščanja 
potencialov za neodvisno življenje 
in rešitev na področju eko-inovacij v 
posameznih regijah.

Na začetku projekta INNOVAGE je bilo 
opredeljenih 15 dobrih praks. Nekaj 
od teh je bilo izbranih za prenos v 
regije učečih se partnerjev preko 
pilotnih projektov. Mentorska skupina 
v okviru projekta INNOVAGE je učeči 
se skupini nudila podporo v procesu 
prenosa znanj v obliki študijskih 
obiskov, delavnic, usposabljanj in 
drugih aktivnosti.



GLAVNI REZULTATI V okviru projekta INNOVAGE je bilo razvitih 9 pilotnih projektov.

IT. Inovacijski vavčer za lokalna srednje velika in mala podjetja, ki temelji na pregledu 
povpraševanja

BG. Vzpostavljanje in testiranje elektronskega sistema za storitve socialno-patronažne službe 
na območju mestne občine Sofija

EL. Oblikovanje programa inovacijskih vavčerjev na področju aktivnega staranja

ES. Ustanovitev raziskovalnega in inovacijskega grozda na področju neodvisnega življenja v 
avtonomni pokrajini Castilla y León in mentorske aktivnosti v podporo zagona delovanja in 
prvih aktivnosti

CY. Podporne zdravstvene storitve za dnevno nego v obdobju po operaciji v pametnem 
domu

SI. Socialno-komunikacijska platforma za starostnike »SPERO« (napreden interaktivni sistem 
za domačo uporabo)

LT. Vzpostavljanje ekosistema pametnih domov v Litvi

CZ.Evalvacija možnosti za vzpostavljanje grozda socialnih storitev v regiji Južne Češke

PL. Razviti demonstracijsko hišo za aktivno starost, eko-inovacije in neodvisno življenje

1

Katalog dobrih praks

6 delavnic za ključne deležnike na področju inovacij

5 študijskih obiskov pri mentorskih partnerjih z namenom neposrednega 
spoznavanja grozdov in čim bolj učinkovitega organiziranja v skupini 
učečih se držav

3 usposabljanja za podporo oblikovalcem politik, da bi bolje razumeli  
njihove zahteve in olajšali prenos dobrih praks.

15 eko-inovacijskih pisarn, strateško vzpostavljenih pri partnerjih projekta 
INNOVAge, za koordiniranje deležnikov in aktivnosti, povezanih z eko-
inovacijami na področju neodvisnega življenja starostnikov in pametnih 
domov.
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DRUGI REZULTATI



FR 
MEDIC@LPS

FI 
The Baltic 
Institute of Finland

BG 
Sofia Municipality

EL 
Region of 
Central 
Macedonia

CY 
Geroskipou 
Municipality

UK 
SEHTA

SI 
Development 
Centre of the 
Heart of
Slovenia

LT 
Lithuanian 
Innovation Centre

ES 
Junta de Castilla y León
Fundación INTRAS

CZ 
Regional Development 
Agency of South 
Bohemia RERA

PL 
Rzeszow Regional 
Development Agency

NL 
Netherlands 
Organisation 
for applied scientific 
research TNO

SE 
Blekinge Institute of Technology

IT
Svim Sviluppo 
Marche SpA

»... odlična priložnost za 
povezovanje oblikovalcev 
politik, raziskovalcev, 
gospodarstvenikov in 
končnih uporabnikov ter 
za izmenjavo mnenj in 
sodelovanje pri iskanju 
rešitev za neodvisno 
življenje starostnikov, ne 
le na organizacijski 
temveč tudi na operativni 
ravni.«

»... priložnost za sodelovanje z različnimi 
deležniki na področju neodvisnega življenja in 
eko-inovacij na evropski ravni.« 

»... priložnost za spoznavanje inovativnih 
idej na področju neodvisnega življenja 
starostnikov v naši regiji.«

»... ključnega pomena pri 
prenovi politik na področju 
tehnologije pametnih 
domov za starostnike.«

»... zelo poučna izkušnja 
tega, kaj lahko dosežemo, 
če potrebe ljudi združimo z 
inovativnimi idejami in 
ustrezno tehnologijo.«

»... priložnost za poglobljeno 
raziskavo konteksta, kamor sodi 
pomoč na domu za neodvisno 
življenje, identi�kacijo 
organizacij z ustreznim znanjem 
in produkti na tem področju ter 
širitev grozda SEHTA.«

»... plodna izkušnja, ki je temeljila na 
izmenjavi znanja in nam omogočila, da 
smo na podlagi izkušenj razvitih 
evropskih grozdov vzpostavili svoj 
regionalni grozd (SIVI), ki deluje kot 
katalizator raziskav in inovacijskih 
aktivnosti z namenom iskanja inovativnih 
rešitev za neodvisno življenje 
starostnikov.«

»... stičišče za izmenjavo 
znanja, ki ga potrebujemo, za 
izboljšanje storitev 
socialno-patronažne službe.« »... medregionalni instrument z 

namenom postavitve 
demonstracijske hiše za 
aktivno starost, eko-inovacije in 
neodvisno življenje.« 

»... izredno pomemben prispevek k vse pomembnejši razpravi 
o starih/tradicionalnih načelih (aktivna starost, inovacije, grozdi 
in model trojne vijačnice) na eni strani in o novih načelih, kot so 
neodvisno življenje, pametni domovi, eko-inovacije, grozdi 
usmerjeni k raziskavam, model četverne vijačnice na drugi 
strani, ter o tem, kako povezati ta dva sklopa načel – tako v 
regiji Južne Češke kot v celi državi. Imeli smo priložnost preučiti 
trenutno stanje na tem področju v naši regiji z vidika 
omenjenih načel in prenesti s tem povezano znanje na različne 
deležnike v regiji z namenom prispevanja k regionalni razvojni 
politiki, ki se osredotoča na kakovost življenja starostnikov.«

»... orodje za povezovanje različnih 
geografskih regij pri skupnem 
prizadevanju za iskanje rešitev in 
izboljšanje kompetenc na področju 
okolju prijaznih pametnih domov za 
starostnike in skupnosti, v katerih 
živijo.«

»... izjemno uspešen v Litvi. 
Sodelovanje v projektu INNOVage je 
omogočilo zanimivo in ustvarjalno 
osredotočanje na razvoj na področju 
neodvisnega življenja in grozdov 
podpornih dejavnosti v Litvi.«

“…pomembna priložnost za 
pripravo natančne analize kako 
razviti inovativne rešitve, z 
vključevanjem vseh regijskih 
deležnikov za spodbujanje IKT 
rešitev za neodvisno življenje 
starostnikov (AAL) in sektorja 
eko-pametnih hiš, ki se srečuje s 
potrebami starostnikov.”

»... izredna priložnost za regijo 
Srce Slovenije, saj je okrepil 
medgeneracijsko sodelovanje in 
spodbudil povezovanje različnih 
deležnikov v grozde za razvoj in 
implementacijo inovativnih 
rešitev za starostnike.« 
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“
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BG 
Sofia Municipality

SI 
Development 
Centre of the
Heart of 
Slovenia

LT 
Lithuanian 
Innovation Centre

CZ 
Regional Development 
Agency of South 
Bohemia RERA

PL 
Rzeszow Regional 
Development Agency

SE 
Blekinge Institute of Technology

»... razvijamo bolj inovativno socialno oskrbo na domu v naši 
regiji.« 

»... razvijamo regionalno mrežo za sodelovanje na področju 
eko-inovacij in neodvisnega življenja.« 

»... gradimo na spoznanjih, ki smo jih pridobili zlasti na področjih 
vzpostavljanja in upravljanja grozdov.« 

»... združimo prizadevanja za trajnostne socialno-tehnološke platforme, ki ustrezajo 
demografskim in okoljskim potrebam prihodnosti.« 

»... izkoristimo nove prakse na področju učinkovitosti 
podpornih grozdov in oblikujemo politike za spodbujanje 
iskanja rešitev za prihodnje potrebe starostnikov v Litvi.«  

»... postanemo dobra praksa za druge slovenske regije, zaradi razumevanja in ustvarjanja 
aktivni starosti prijaznih razmer, ki bodo izboljšale kakovost življenja vseh generacij.« 

IT 
Marche 
Regional 
Authority

FR 
MEDIC@LPS

FI 
The Baltic 
Institute of Finland

EL 
Region of 
Central 
Macedonia

ES 
Junta de 
Castilla y León
Fundación INTRAS

CY 
Geroskipou 
Municipality

UK 
SEHTA

NL 
Netherlands 
Organisation 
for applied scientific 
research TNO

»... izboljšamo učinkovitost delovanja javnega in zasebnega sistema, s čimer lahko 
pridobimo dodatna sredstva za raziskave, inovacije in naložbe v IKT rešitve za neodvisno 
življenje starostnikov (»Ambient Assisted living«) ter eko-pametne hiše, izboljšamo 
kakovost in število povezav med podjetji in univerzami/raziskovalnimi ustanovami, 
razvijamo pametne storitve za lokalne skupnosti na področju demografskih izzivov.«

»... deležnike v regiji Rhône-Alpes vključimo v aktivnosti, ki so 
opredeljene v regionalnem implementacijskem načrtu, ter jih s 
pomočjo mreže eko-inovacijskih pisarn povežemo tudi na evropski 
ravni.« 

»... naše znanje prenesemo v druge regije in tako prispevamo k izboljšanju regionalnih politik na 
področju neodvisnega življenja.«

»... nadaljujemo s krepitvijo sodelovanja med lokalnimi deležniki 
in poglobljeno znanje uporabimo za razvoj novih regionalnih 
politik na področju neodvisnega življenja starostnikov.«

»... svoje znanje na trajnosten način delimo z 
cenjenimi parterji iz vse Evrope.«

»... v bližnji prihodnosti oblikujemo inovativen trg, ki bo 
nagovoril potrebe starajočega se prebivalstva, tako z 
regionalnega kakor tudi z evropskega vidika.«

»... razširimo svojo mrežo eko-inovacijskih pisarn in sodelujemo v prihodnjih 
projektih za razvoj IKT rešitev za neodvisno življenje starostnikov ter iščemo 
sinergije.«

»... člane grozda SEHTA usmerimo k razvoju trga produktov in 
priložnosti za �nanciranje.«

ZARADI PROJEKTA 
INNOVAGE ZDAJ 

LAHKO ...
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Good practices
Identifying and analysing successful 

experiences of innovation driven 
cluster, of planning policies in cluster 
development and local strategic 
partnership coordination.

Clustering
Creating a European network of 

companies and associated institutions 
(business-private-research sectors) 
sharing similar interests regarding 
innovation policies and independent 
living of the elderly.

InnoHubs
Launching 14 regional innovation 

offices aiming to strength the 
knowledge and cooperation activities 
between actors focusing on 
eco-innovation and smart home for 
the elderly.

Policy strategies
Addressing ageing and older generation 

issues and devise new policy 
strategies that are capable of 
significantly improving the lives of 
the elderly.

Projektni partnerji  

IT 
Marche Regional Authority
www.regione.marche.it
anna.torelli@regione.marche.it

FR 
MEDIC@LPS
www.medicalps.eu
valerie.ayache@medicalps.eu

FI 
The Baltic Institute of Finland
ww.baltic.org
Esa.Kokkonen@tampere.fi

BG 
Sofia Municipality
www.sofia.bg
ezheleva@sofia.bg

EL 
Region of Central Macedonia
www.pkm.gov.gr
a.giantsis@nath.gr

ES 
Junta de Castilla y León
www.jcyl.es
mijserma@jcyl.es

CY 
Geroskipou Municipality
info@geroskipou-municipality.com

UK 
SEHTA
www.sehta.co.uk
david.parry@sehta.co.uk

SI 
Development Centre of the Heart of Slovenia
www.razvoj.si
info@razvoj.si

LT 
Lithuanian Innovation Centre
www.lic.lt
m.vilys@lic.lt

ES 
Fundación INTRAS
www.intras.es
proyectos1@intras.es

CZ 
Regional Development Agency of South Bohemia 
RERA
www.rera.cz
jiri.vlach@rera.cz

PL 
Rzeszow Regional Development Agency
www.rarr.rzeszow.pl
info@rarr.rzeszow.pl; dkandefer@rarr.rzeszow.pl

NL 
Netherlands Organisation for applied scientific 
research TNO
www.tno.nl
gijsbert.vanbeek@tno.nl

SE 
Blekinge Institute of Technology
www.bth.se
jenny.lundberg@bth.se

Good practices
Identifying and analysing successful experiences of 
innovation driven cluster, of planning policies in cluster 
development and local strategic partnership coordination.

Clustering
Creating a European network of companies and 
associated institutions (public - business - private - 
research sectors and end users) sharing similar interests 
regarding innovation policies and independent living of 
the elderly.

InnoHubs
Launching 14 regional innovation offices aiming to 
strength the knowledge and cooperation activities 
between actors focusing on eco-innovation and smart 
home for the elderly.

Policy strategies
Addressing ageing issues and devising new policy 
strategies that are capable of significantly improving the 
lives of the elderly.

14 European regions join forces to improve regional 
development policies in eco-independent living for 
the elderly, by networking, mentoring and clustering 
activities.

IT
Svim Sviluppo Marche SpA
www.svimspa.it
iprosperi@svimspa.it

Generalni sekretariat

European Union
European Regional Development Fund

Projekt je podprt v okviru programa INTERREG-IVC, 
ki ga so�nancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

www.innovage-project.eu

European Union
European Regional Development Fund

Projekt je podprt v okviru programa INTERREG-IVC, 
ki ga so�nancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

www.innovage-project.eu


