
Pozdravljeni v 3. spletnem informatorju INNOVAge!

Smo v zadnjem letu izvajanja projekta INNOVAge, ki je obrodilo veliko 
aktivnosti na lokalni in evropski ravni. Namen vseh aktivnosti je bilo 
starostnikom omogočiti, da bi dlje časa neodvisno živeli v svojih 
domovih in spodbuditi uporabo naprednih informacijskih rešitev, ki bi 
pomembno prispevale k zmanjšanju negativnega vpliva na okolje.

Partnerji projekta INNOVAge so se povezali z namenom, da bi izvedli po 
en pilotni projekt v vsaki državi učeče se skupine, organizirali študijske 
obiske in druge aktivnosti v podporo pri izvajanju pilotnih projektov, 
izvedli usposabljanja in delavnice in ustvarili nove povezave na 
regionalnem nivoju, ki bi prispevale k rasti sektorja za neodvisno življenje. 
Sedaj lahko v sklopu projekta INNOVAge potrdimo odlične rezultate, 
izboljšale so se namreč regionalne razvojne politike na področju eko-
inovacijskih rešitev in neodvisnega življenja za starostnike.
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O PROJEKTU INNOVAGE...

INNOVAge je projekt, podprt v okviru programa INTERREG IVC za 
inovacijo in okolje. Vodi ga regija Marche (Italija), cilj projekta pa je 
izboljšanje regijskih razvojnih politik na področju eko-inovacijskih 
rešitev za pametne domove in neodvisno bivanje za dvig kakovosti 
življenja starostnikov. Partnerji iz celotne Evrope smo združili moči, da 
bi izboljšali sodelovanje akterjev s področja oblikovanja inovacijskih 
politik, ki bodo starostnikom omogočale daljše neodvisno življenje 
na svojem domu, povečale njihovo samostojnost in jim pomagale pri 
vsakodnevnih aktivnostih.
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IZVEDBA PILOTNIH PROJEKTOV
Glavni cilj projekta INNOVAge je bilo preučiti raziskovalni in inovacijski 
model grozdenja in ga predstaviti kot učinkovit način za spodbujanje 
sodelovanja znotraj trikotnika znanja (podjetja-univerze-raziskave) ter 
pospešiti raziskave, razvoj in uporabo inovacij na področju aktivnega 
staranja.

Namen projekta INNOVAge je bilo povezovanje bolj inovativnih 
partnerjev (mentorska skupina) z manj inovativnimi (učeča se 
skupina) v namene koriščenja potencialov za neodvisno življenje in 
rešitve 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, kar si lahko 
ogledate v Katalogu dobrih praks projekta INNOVAge.
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PILOTNI PROJEKT 1: INNO.VAVČER

 Regija Marche 
(Italija)

Mentorski partnerji: Nizozemska organizacija za uporabne 
znanstvene raziskave (TNO)

Regija Marche (Italija) je vzpostavila eko-inovacijsko pisarno, ki 
lokalnim malim in srednje velikim podjetjem zagotavlja inovacijske 
vavčerje v vrednosti od €5,000 do €10,000, s katerimi si le-ta lahko 
zagotovijo svetovanje strokovnjakov iz odobrenih evropskih 
raziskovalnih centrov. Ti jim bodo pomagali pri razvoju produktov in 
storitev v skladu z zahtevami strateških deležnikov Regije Marche, ki 
vedo, katere funkcionalnosti bodo v pomoč starostnikom pri njihovem 
neodvisnem življenju. 

6 partnerjev mentorske skupine je nudilo podporo 8 partnerjem iz 
učeče se skupine:

• Medi@lps (Francija) in SEHTA (Velika Britanija) sta grozda s področja 
zdravstvene tehnologije, ustanovljena v letih 2000 in 2005.

• Regija Marche (Italija), TNO – Nizozemska organizacija za uporabne 
znanstvene raziskave (Nizozemska), Baltski inštitut Finske (Finska) 
in Tehnološki inštitut Blekinge (Švedska) imajo tehnična znanja, 
izkušnje in kompetence s področja tematike projekta INNOVAge.

Predstavitev 8 pilotnih projektov, ki so jih izvedli partnerji učeče se 
skupine v zadnjem delu projekta INNOVAge.
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PILOTNI PROJEKT 2: Vzpostavljanje in testiranje elektronskega sistema za storitve 
socialno-patronažne službe na območju mestne občine Sofi ja

Mestna občina 
Sofi ja (Bolgarija)

Mentorski partnerji: SEHTA

Mestna občina Sofi ja je vzpostavila inovativno elektronsko storitev, 
ki je vključena v že obstoječe storitve socialno-patronažne službe. 
Specifi kacijo za novo storitev so razvili tako, da so preučevali lokalne 
potrebe starostnikov in upoštevali vire, ki so na voljo. Novo storitev, ki jo 
izvaja 15 upraviteljev omrežja in zaposlenih negovalcev, je preizkusilo 
10 starostnikov iz mestne občine Sofi ja, ki so že koristili storitve 
socialno-patronažne službe. Mestna občina je izvedla kampanjo za 
promocijo nove storitve in ugotovila, katere zakonodajne spremembe 
so potrebne za njeno širšo uporabo.

PILOTNI PROJEKT 3: Oblikovanje programa inovacijskih vavčerjev na področju 
aktivnega staranja

Regija Osrednja 
Makedonija 

(Grčija)

Mentorski partnerji: Nizozemska organizacija za uporabne 
znanstvene raziskave (TNO) in Regija Marche

Regija Osrednja Makedonija pripravlja program vavčerjev, ki bo 
podjetjem s področja zagotavljanja zdravstvenih storitev, kot so npr. 
domovi za starostnike, in podjetjem, ki razvijajo inovativne produkte 
na področju aktivnega staranja nudil dostop do posebnih storitev. 
S pomočjo različnih deležnikov je bil oblikovan program vavčerjev, 
določeni so bili tudi izvajalci in podporni deležniki.

PILOTNI PROJEKT 4: Ustanovitev raziskovalnega in inovacijskega grozda na področju 
neodvisnega življenja v avtonomni pokrajini Castilla y León

 Fundacija 
INTRAS in 

Regijski urad za 
socialne storitve 

– Avtonomna 
pokrajina Junta 

de Castilla y 
León (Španija)

Mentorski partnerji: Medica@lps in Regija Marche

 Fundacija INTRAS in Regijski urad za socialne storitve (Avtonomna 
pokrajina Junta de Castilla y León) sta ustanovila raziskovalni in 
inovacijski grozd na področju neodvisnega življenja, katerega 
namen je spodbuditi raziskave in inovacije, ki bi upoštevale potrebe 
starajočega se prebivalstva. Začeli so z ugotavljanjem potreb v 
obstoječem regijskem modelu vključevanja deležnikov (šolstvo, 
podjetja, zdravniki in pacienti), rekrutirali 29 deležnikov iz vseh 
sektorjev in podprli projekte njihovih prvih delovnih skupin.
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PILOTNI PROJEKT 5: Podporne zdravstvene storitve za dnevno nego v obdobju po 
operaciji v pametnem domu  

Mestna občina 
Geroskipou 

(Ciper)

Mentorski partnerji: Tehnološki inštitut Blekinge

Mestna občina Geroskipou je razvila podporne zdravstvene storitve za 
dnevno nego starostnikov na domu v obdobju po operaciji. Produkte, 
ki vključujejo zdravstvene pripomočke, pametne senzorje in druge 
tehnologije, je razvil in upravlja Center Geroskipou.

PILOTNI PROJEKT 6: Socialno-komunikacijska platforma za starostnike »SPERO« 
(napreden interaktivni sistem za domačo uporabo)

Razvojni center 
Srca Slovenije 

(Slovenija)

Mentorski partnerji: SEHTA

Razvojni center Srca Slovenije je vzpostavil sisteme v podporo 
razvoju zdravstvenih tehnologij. Sisteme so testirali z razvijanjem in 
preizkušanjem tehnologije, ki izhaja iz aplikacije »MyHomeHelper« 
podjetja Simpla Solutions iz Velike Britanije. Razvili so osebne enote, 
ki se lahko povežejo z računalnikom ali televizijo, preko katerih nato 
lahko uporabniki prejemajo sporočila ali navodila svojih prijateljev, 
družine ali lokalnih domov za dnevno varstvo, poslušajo pomembne 
novice ali naročajo storitve tretjih oseb. Razvojni center Srca Slovenije je 
spoznal aplikacijo »MyHomeHelper« na dogodku projekta INNOVAge 
v Helsinkih na Finskem leta 2013. Razvili in testirali so programsko in 
strojno opremo, izobrazili potencialne uporabnike o uporabi sistema 
in ga namestili v tri domove (še dve namestitvi sta v teku in bosta 
dokončani še pred iztekom leta 2014). 

PILOTNI PROJEKT 7: Vzpostavljanje ekosistema pametnih domov v Litvi

 Inovacijski 
center Litva 

(Litva)

Mentorski partnerji: Baltski inštitut Finske in Nizozemska organizacija 
za uporabne znanstvene raziskave (TNO)

Inovacijski center Litva je razvil grozd podjetij s področja pametnih 
domov, ki se je udejstvoval delavnic, mednarodnih sejmov in konferenc 
ter državnih in mednarodnih »match-making« aktivnosti.
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PILOTNI PROJEKT 8: Evalvacija možnosti za vzpostavitev grozda socialnih storitev v 
regiji Južne Češke

RERA (Češka 
republika)

Mentorski partnerji: Medica@lps

Regionalna razvojna agencija Južne Bohemije – RERA preučuje 
možnosti za vzpostavitev grozda, podobnega grozdu univerz, 
bolnic, raziskovalnih inštitutov, malih in srednje velikih podjetij,  
novoustanovljenih podjetij, velikih podjetij in lokalnih uradov s 
področja zdravstva, ki ga je ustvaril podjetje Medica@lps. Namen 
grozda bo spodbujati člane pri razvoju inovativnih tehnologij s 
področja zdravstva preko povezovanja in promocije.

PILOTNI PROJEKT 9: DEMOFLAT - razvoj demonstracijske hiše in mreže grozdov za 
aktivno staranje, eko-inovacije in neodvisno življenje

Regionalna 
razvojna 
agencija 
Rzeszow 
(Poljska)

Mentorski partnerji: Baltski inštitut Finske

 Cilj poljskega pilotnega projekta je vključiti različne institucije, ki 
bi skupaj razvile demonstracijsko hišo za starostnike (izhajala bi iz 
»Funkcionalnega doma« s študijskega obiska na Finskem leta 2013) 
in mrežo grozdov, ki bi delovali na področju aktivnega staranja, eko-
inovacij in neodvisnega življenja.

DOKUMENT O POLITIKI PROJEKTA 
INNOVAGE
Partnerstvo INNOVAge pripravlja obsežen niz predlogov za dokument 
o politiki projekta za nov model upravljanja grozdov na področju 
neodvisnega življenja. Glede na izkušnje vseh 14 partnerjev, ki so 
razvili in vodijo eko-inovacijske pisarne, dokument o politiki projekta 
INNOVAge poziva k ustanovitvi mednarodne znanstvene baze in 
pripravi pravnega ter zavezujočega okvira, ki bi ga podpisale vse države. 
Gre za vzporednico s cilji glede podnebnih sprememb »Agenda 2020« 
- ali lahko tudi mi dosežemo te cilje po svetu na področju zdravja in 
dobrega počutja ljudi? Več informacij kmalu na spletni strani projekta 
INNOVAge (http://www.innovage-project.eu).
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DELAVNICE

STAROSTNIKI/UPORABNIKI 
MORAJO POZVATI K IZBOLJŠANJU 
REGIJSKIH POLITIK IN 
STORITEV TER K DVIGU RAVNI 
OZAVEŠČENOSTI NA PODROČJU 
POLITIK IN RAZISKAV
Češka Budejovica (Češka republika)

5. delavnica, ki je bila organizirana v sklopu projekta INNOVAge, 
je potekala 10. junija 2014 v Češki Budejovici (Češka republika) na 
temo »Starostniki/uporabniki morajo pozvati k izboljšanju regijskih 
politik in storitev ter k dvigu ravni ozaveščenosti na področju politik 
in raziskav«. Delavnica je potekala v sklopu 4. vmesnega dogodka 
projekta INNOVAge s pričakovano udeležbo okoli 50 deležnikov s 
področja eko-inovacij in neodvisnega življenja, projektnih partnerjev 
in nekaj zunanjih udeležencev. 

Po pozdravnem nagovoru Tomáša Cíleka v imenu razvojne agencije 
RERA, češkega partnerja projekta INNOVAge, je Ivana Stráská, 
namestnica guvernerja regije Južna Bohemija, predstavila delavnico, 
ki je bila razdeljena na tri dele, in sicer prispevek z akademskega 
področja, podjetniškega področja in prispevek ponudnikov socialnih 
storitev.

Z akademskega področja je imel predstavitev Oddelek za uporabno 
fi ziko in tehniko s Pedagoške fakultete Univerze v Južni Bohemiji, in 
sicer na temo hišnega robota za spremljanje in zaznavanje kritičnih 
situacij (ROBO MD). ROBO MD je prototip robota, ki spremlja starostnike 
ali ljudi z boleznimi srca in ožilja in lahko zazna situacije, ki potrebujejo 
takojšnjo zdravniško oskrbo. Porajalo se je tudi nekaj vprašanj na 
temo vzpostavitve komunikacije med pacienti in robotom. Fakulteta 
za zdravstvene vede je prikazala, kaj vse internet nudi starostnikom, 
Fakulteta za elektrotehniko s Češke Tehnične Univerze v Pragi pa je 
demonstrirala, kako lahko tehnologije izboljšajo življenje starostnikov.  
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KAKO IZ RAZNOLIKOSTI 
USTVARITI ENOTNOST: 
OHRANJANJE NAUČENEGA IZ 
AKTIVNEGA STARANJA
Bruselj (Belgija) 

6. delavnica projekta INNOVAge je bila hkrati tudi zaključna konferenca 
projektov CASA in INNOVAge, kjer so se predstavili rezultati. Potekala je 
7. oktobra, 2014, v Bruslju, in sicer pod naslovom »Kako iz raznolikosti 
ustvariti enotnost: ohranjanje naučenega iz Aktivnega staranja«.

Po uvodnem pozdravu sta Fabian Dominguez in Massimiliano Pinat 
predstavila projekta CASA in INNOVAge, oba sta projekta INTERREG 
IV C. V prvem delu konference so se odvijale predstavitve na temo 
regijskih politik in situacij v različnih evropskih regijah, kot so Castilla 
y León (Španija), Wielkopolska (Poljska), Kent (Velika Britanija), Regija 
Marche (Italija) in Andalucija (Španija). Predstavniki regijskih oblasti 
so predstavili stanje svojih regij na področju staranja ter socialnih in 
zdravstvenih regijskih sistemov in politik.

Na dogodku se je predstavil tudi projekt DAA, ki ga sestavlja 
mreža mest za gospodarske in inovativne ter trajnostne rešitve za 
oskrbo starostnikov, v sklopu katerega je bil v Varšavi vzpostavljen 
medgeneracijski center za izboljšanje zdravja in dobrega počutja 
starostnikov ter javnega dojemanja staranja
 

Drugi del je bil namenjen podjetjem, predstavile so se namreč različne 
podporne tehnologije, kot npr. »Senior Inspect« podjetja CleverTech, 
ki temelji na pridobivanju in procesiranju okoljskih in medicinskih 
parametrov za prikaz zdravstvenega stanja starostnika, »InspectLife« 
podjetja Mediinspect – podporna storitev za starostnike in njihove 
družine ter podporne tehnologije kot del pametnih domov podjetja 
Insight Home. Delavnico so zaključili ponudniki socialnih storitev, ki 
so poudarili, da bi tehnologije morale biti le v oporo pri oskrbi ljudi, ne 
pa je popolnoma zamenjati.
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Končni uporabniki so imeli prav tako pomembno vlogo na tej 
konferenci. George Casteley in Geert Casteleyn iz Flandersa (oče in sin) 
sta pokazala, kako je pametna tehnologija izboljšala kakovost njunega 
življenja – demonstrirala sta, kako se sporazumevata preko IKT »Domus 
Admin System«. Prav tako navdihujoča je bila predstavitev Dicka 
de Gunsta iz Združenja aktivnih starostnikov Andromeda, ki razvija 
pametne IKT rešitve ter išče mala in srednje velika podjetja za lansiraje 
le-teh na trg. Nekaj njihovih produktov, kot so pametni telefoni, tablice 
in senzorji, že tudi lahko najdemo na trgu.

6 strokovnjakov iz različnih regij (Kent, Flanders, Castilla y León in 
Litva) je nato razpravljalo o temi konference s političnega vidika. 
Ugotovili so, da je na voljo dovolj tehnologij, vendar potrebujemo 
nizkocenovne rešitve. Potreben je uporabniško usmerjen pristop, saj je 
današnja komunikacija drugačna, zato mora tudi inoviranje upoštevati 
te obnašanjske spremembe. Potrebne so spremembe na področju 
politik, kar pa je težko udejanjiti na hitro. Inovacijo vidijo kot proces, ki 
traja dlje kot mandat vladanja, kar predstavlja velik problem, saj ko se 
vlada zamenja, nastopijo tudi politične spremembe. Poudarili so še, da 
je potrebno razumeti, da inovacija vedno predstavlja tveganje.

Drugi del konference je bil posvečen metodam prenosa znanja v obeh 
projektih. Predstavniki GD za zdravje in potrošnike, GD za zaposlovanje 
in socialno podporo, skupni program AAL, Mreža CORAL in INTERREG 
IVC JTS so nato predstavili vizijo evropske politike. Konferenco je 
zaključil govorec David Parry iz podjetja SEHTA iz Velike Britanije s 
citiranjem Alberta Einsteina: »Problemov ne moremo reševati z istim 
načinom mišljenja, ki smo ga uporabljali, ko smo jih ustvarili.«
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USPOSABLJANJA

POSLOVNI MODEL, MEDGROZDNO 
SODELOVANJE IN OZNAČEVANJE 
GROZDOV

Vilnius (Litva) 

2. usposabljanje v sklopu projekta INNOVAge je potekalo 26. in 
27. februarja 2014 v Vilniusu (Litva) v pričakovanju približno 40 
udeležencev. Sander Van Der Molen je v imenu litvanskega partnerja 
LIC pozdravil zbrane, usposabljanje je vodil Nicolaï Sederberg Rottbøll 
iz københavnskega grozda Cleantech (Danska) z mentorji Peter Bjørn 
Larsen iz københavnskega grozda Cleantech, Linas Eriksonas iz Grozda 
za plastiko in nove materiale ter Valerie Ayache & Severine Lebreton iz 
Medic@lps (Francija).

Usposabljanje je bilo razdeljeno na štiri module. Prvi se je nanašal na 
poslovne modele za vodenje grozda s tremi študijami primerov o 
»Storitvah članov v praksi« (københavnski grozd Cleantech, Medic@lps 
in Grozd za plastiko in nove materiale).

Drugi modul je bil posvečen pridobitvi fi nanc za grozde in člane na 
temo fi nančnih modelov, zasebnega fi nanciranja, članarin, storitev, 
javnega fi nanciranja in EU sredstev. Ponavadi sta javno in zasebno 
fi nanciranje uravnotežena, 100% zasebno fi nanciranje je zelo redko.

Tretji modul se je nanašal na medgrozdno sodelovanje s fokusom 
na 3 primerih državnega sodelovanja med podobnimi grozdi in 
Mednarodno mrežo Cleantech (ICN) kot študijo primera. Zadnji modul 
je bil posvečen označevanju grozdov s predstavitvijo različnih 
certifi katov ter prednosti in slabosti označevanja grozdov.
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Zadnje usposabljanje v sklopu projekta INNOVAge je potekalo 11. in 
12. junija, 2014, v Češki Budejovici (Češka republika), in sicer v okviru 
4. vmesnega dogodka, ki se ga je udeležilo približno 30 ljudi (projektni 
partnerji in zunanji udeleženci). Usposabljanje sta vodila Christoph 
Matthias Reiss-Schmidt iz podjetja Clusterland Upper Austria in Nina 
Kainz, vodja projekta iz podjetja Automotive Cluster.  

Christoph Matthias Reiss-Schmidt je predstavil strukturo podjetja 
Clusterland Upper Austria, ki deluje kot krovna organizacija 7 
grozdov in dveh mrež v regiji s 1.900 partnerji. Organizacija ima 
pomembno komponento javnega fi nanciranja s strani regijske oblasti, 
ki jim je od svojega delovanja omogočila fi nanciranje 1.137 pobud za 
sodelovanje. 

V povezavi s fi nančnimi modeli grozdov je Christoph Matthias Reiss-
Schmidt predstavil ustrezen evolucijski model, ki temelji na močni 
fi nančni podpori javnih teles v prvih fazah, ki pa se postopoma 
zmanjšuje, ko grozd začne ustvarjati dovolj projektov sodelovanja. 
Gre za idejo, da se grozd končno lahko fi nancira s članarino, projekti 
sodelovanja in manjšo podporo javnih teles. Kar se tiče proračunske 
strukture, je Christoph Matthias Reiss-Schmidt svetoval, da se 
osredotoči na sodelovanje, komunikacijo in informiranje, usposabljanje 
in kvalifi kacije, marketing, internalizacijo in notranje vodenje. Finančni 
in upravljalni »tool box« je bil predstavljen kot bistveni instrument za 
učinkovito vodenje.       

Predstavil je tudi glavne pogoje za uspeh grozda (vključitev celotne 
vrednostne verige, medgrozdno sodelovanje, pokrivanje več regij, 
ciljno usmerjeno upravljanje) in kakovostna certifi ciranja za grozde 
(ECEI in NGPExcellence).

USTANOVITEV GROZDA (»META 
NIVO«) IN VODENJE GROZDA 
(»TOOL BOX«)
Češka Budejovica (Češka republika)
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SREČANJA 
PARTNERJEV
V zadnjem letu projekta sta se Usmerjevalna skupina projekta INNOVAge 
in Inovacijska delovna skupina (ITF) udeležili dveh projektnih srečanj. 
Srečanja so pomembna, saj zagotavljajo učinkovito vodenje, izvajanje 
in spremljanje projekta za dosego pričakovanih rezultatov.

Prvo srečanje je potekalo junija v Češki Budejovici (Češka republika) 
v sklopu 4. vmesnega dogodka, ki je vseboval tudi delavnico in 
zgoraj predstavljeno usposabljanje. V okviru Usmerjevalne skupine 
so se določile še zadnje aktivnosti, ki se morajo opraviti do konca 
projekta, v sklopu Inovacijske delovne skupine (ITF) pa so partnerji iz 
učeče se skupine predstavili aktivnosti, ki so jih izvedli ob mentorski 
pomoči. Na srečanju so bili ocenjeni tudi mentorski obiski znotraj 
projekta INNOVAge, istočasno pa so se že načrtovali novi. Prav tako 
je bil predstavljen predlog za vsebino 2. ITF delovnega dokumenta: 
»Priporočila glede politik za nov model o upravljanju grozda«.

Zadnje srečanje je potekalo 6. oktobra, 2014, v Bruslju, in sicer v 
okviru skupne konference projektov CASA in INNOVAge, kjer se je 
ocenilo rezultate projekta in predstavilo zadnje aktivnosti, ki jih morajo 
partnerji še izvesti. Med ITF so partnerji predstavili svoje regionalne 
izvedbene načrte in pokazali, kako se je znanje, pridobljeno pri 
projektu INNOVAge, preneslo na njihove regije. Nekaj časa je ostalo 
tudi za razpravo o 2. IMF delovnem dokumentu na temo priporočil 
glede politik.

Vsa srečanja partnerjev projekta INNOVAge so bila zelo pomembna 
za zagotovitev učinkovitega izvajanja projekta in sodelovanja med 
partnerji. Prepričani smo, da bo mreža partnerjev projekta INNOVAge 
delovala tudi po zaključku projekta!
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ZAKLJUČNO 
SREČANJE
17. oktobra, 2014, je bilo v Bruslju organizirano zaključno srečanje 
projektov, CASA in INNOVAGE , kjer sta se projekta osredotočila na 
problematiko demografskega staranja in izzive, s katerimi se bo Evropa 
v prihodnosti morala spoprijeti na področju oskrbe starostnikov. 
Partnerji obeh projektov želijo najti trajnostne, inovativne in praktične 
rešitve za dolgo življenje, zato so se odločili združiti sile in organizirati 
zaključno konferenco, kjer so oboji predstavili svoje rezultate. 
Konferenca je potekala pod naslovom »Kako iz raznolikosti ustvariti 
enotnost: ohranjanje naučenega iz Aktivnega staranja«.

Na dan pred zaključno konferenco projektov CASA in INNOVAge je 
potekala mreženjska večerja z namenom, da bi povezali projektne 
partnerje, politične odločevalce in deležnike s področja staranja in 
neodvisnega življenja. Podeljena so bila tudi priznanja za tri najboljše 
prakse znotraj vsakega projekta. 

V sklopu projekta CASA so bile nagrajene naslednje tri dobre prakse:
- IMinds – Flanders 
- Kent eko-inovacijska pisarna
- Teleoskrba v skupnosti Edinbourgh

V sklopu projekta INNOVAge so bile nagrajene naslednje tri dobre 
prakse:
- INNO-VAVČER – Regija Marche (Italija)
- Grozd SIVI – Fundacija INTRAS in Regijski urad za socialne storitve 
(Španija)
- Socialno-komunikacijska platforma za starostnike »SPERO« – Razvojni 
center Srca Slovenije (Slovenija)
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INNO.VAVČER – Regija Marche 
(Italija)
Regija Marche je bila nagrajena kot eden izmed najboljših pilotnih 
projektov v sklopu projekta INNOVAge, kar ji predstavlja pomembno 
potrditev s strani drugih partnerjev. Sistem inovacijskih vavčerjev je 
Regija Marche razvila v sodelovanju s podjetjem SVIM.

Sistem inovacijskih vavčerjev je bil razvit na osnovi Raziskovalnega 
programa za inovacije v malih podjetjih TNO SBIR. TNO je bil izbran 
kot mentorski partner, ki je služil v tehniško podporo pri razvoju in 
izvedbi pilotnega projekta. Med izvajanjem pilotnega projekta je bilo 
izbranih 7 glavnih informatorjev iz vrst združenj upokojencev, socialnih 
stanovanjskih agencij, lokalnega urada (za socialne in zdravstvene 
storitve), socialnih podjetij, raziskovalnih centrov, univerz in drugih 
organizacij s storitvami za starostnike, ki so opravili razgovore ali pa bili 
vključeni v posebne ciljne skupine starostnikov. Glavne ugotovljene 
potrebe so bile dobro fi zično in psihično počutje, mobilnost, osebna 
in okoljska varnost (nadzorovanje in varnost na domu) in tehnološke 
naprave. 

Vsebina zaključnega srečanja projektov CASA in INNOVAge je 
prestavljena zgoraj, saj je bilo srečanje obenem tudi zadnja delavnica 
projekta INNOVAge. Dogodka se je udeležilo okoli 200 ljudi iz različnih 
evropskih držav, zaznamovala pa ga je tudi aktivnost na socialnem 
omrežju Twitter (#casainnovage) in tržnica. Na stojnicah, ki so bile 
na voljo skozi celoten dogodek, je namreč 18 posameznikov imelo 
priložnost predstaviti rezultate inovativnih projektov, aplikacij in 
rešitev na področju neodvisnega življenja.. 

Podrobnejša predstavitev pilotnih projektov nagrajenih partnerjev v 
sklopu projekta INNOVAge.
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Univerza za tehnične vede v Regiji Marche je izvedla kritično analizo in 
zadostila tem potrebam s produkti in storitvami, ki so bili vključeni v 
razpis za pridobitev inovacijskih vavčerjev. Na podlagi tega razpisa so 
4 projekti lokalnih malih in srednje velikih podjetij pridobili inovacijske 
vavčerje, ki so spodbujali sodelovanje z raziskovalnimi in inovacijskimi 
telesi s seznama mednarodnih strokovnjakov. Izmed njih smo izbrali 2 
najboljša projekta, ki sta bila tudi nagrajena:

1. MYDOOR – ZAČETEK DOMOTIKE
Upravičenec : Qui Project srl
Mentor: Ing. Andrea Pistoli
MyDoor – začetek domotike: pametni in interoperabilni sistem za 
neodvisno življenje izboljšuje varnost starostnikov na domu. Lahko se 
ga priključi tudi k že obstoječim tehnologijam. 

2. ZBIRANJE PODATKOV ZA SPREMLJANJE STAROSTNIKOV PREKO 
PAMETNIH NAPRAV
Upravičenec : A TLC SRL
Mentor: Meccano scpa
A TLC srl (blagovna znamka Aethra® Telecommunications, www.aethra.
com) je italijansko podjetje, ki razvija telekomunikacijske naprave za 
mreže, telefonske operaterje in internet. Podjetje A TLC je uporabilo 
inovacijski vavčer INNOVAge za sodelovanje s podjetjem Meccano scpa, 
da bi izboljšalo testiranje in določilo zakonske zahteve in zahteve v 
zvezi s certifi ciranjem za proizvodnjo novih M2M rešitev za aplikacije 
monitoringa na daljavo. 

Pilotni projekt je predstavljal odlično priložnost za izvedbo Sistema 
inovacijskih vavčerjev v Regiji Marche in uporabo le-teh za:

-  boljšo informiranost o potrebah za eko-neodvisno življenje starostnikov 
in aktivno staranje v sodelovanju s ponudniki socialnovarstvenih 
storitev, izvajalci zdravstvenih storitev, univerzami/raziskovalnimi centri 
in organizacijami civilne družbe
- vključevanje končnih uporabnikov in raziskovalnih centrov v razvojni 
proces za eko-inovacijske rešitve in neodvisno življenje starostnikov
- izboljšanje znanja o produktih in storitvah, ki bodo upoštevali 
prepoznane potrebe
- razvoj regionalne strategije za povečanje naložb na področju tehnologij 
in raziskav
- inovacije v mikro, malih in srednje velikih podjetij s tehnološko 
spodbudo
- povečano vključevanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v 
inovacijske procese
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Grozd SIVI – Fundacija INTRAS in 
Regijski urad za socialne storitve 
(Španija) 

Avtonomna pokrajina Castilla y León je v sklopu projekta INNOVAge 
ustanovila Grozd SIVI – Inovativne rešitve za neodvisno življenje, in 
sicer na osnovi modela vključevanja deležnikov. Do sedaj je v svoj grozd 
uspešno vključila že 29 deležnikov, za svoj trud pa je bila nagrajena kot 
eden izmed najboljših pilotnih projektov v sklopu projekta INNOVAge.

Prve aktivnosti za vzpostavitev grozda sta vodila Regijski urad za 
socialne storitve in Fundacija INTRAS: preučevanje pogojev, izbiranje 
deležnikov in priprava strateškega načrta, ustanovitev grozda, začetne 
delovne skupine in prva sodelovanja.   

Potrebno je izpostaviti, da je Grozd SIVI edinstveno telo, saj v 
Španiji ni nobene podobne regijske iniciative. Namen Grozda SIVI je 
spodbujati inovativnost, upoštevati potrebe starostnikov in izboljšati 
konkurenčnost regije. Projekt INNOVAge je predstavljal dobro 
priložnost za ustanovitev grozda na podlagi drugih evropskih izkušenj, 
in sicer v okviru dveh mentorskih usposabljanj na temo upravljanja 
grozda in izboljšanja eko-inovacij za neodvisno življenje in socialnih 
stanovanj na trgu.

Grozd SIVI bo deloval kot nosilec raziskav za inovativne rešitve na 
področju aktivnega in neodvisnega življenja starostnikov. Postati ena 
izmed najboljših praks v okviru projekta INNOVAge je za Grozd SIVI 
velika potrditev na evropskem nivoju. Znanje, ki so ga prejeli pri projektu 
INNOVAge, predanost članov grozda in družbeno-demografsko stanje 
v regiji predstavljajo glavne dejavnike trajnostnosti Grozda SIVI
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Socialno-komunikacijska 
platforma za starostnike 
»SPERO« – Razvojni center Srca 
Slovenije (Slovenija)
Razvojni center Srca Slovenije je bil nagrajen kot eden izmed najboljših 
pilotnih projektov v sklopu projekta INNOVAge, kar jim predstavlja 
potrdilo, da so na pravi poti pri zagotavljanju pogojev za neodvisno 
življenje starostnikov.

Vzpostavili so sisteme v podporo razvoju zdravstvenih tehnologij in 
jih testirali z razvijanjem in preizkušanjem tehnologije, ki izhajajo iz 
aplikacije »MyHomeHelper« podjetja Simpla Solutions. Pri tem jim je 
bil v podporo mentorski partner podjetja SEHTA iz Velike Britanije.

Prototip terminalne naprave, ki je prilagojena starejši populaciji, je 
rezultat sodelovanja različnih strokovnjakov. Starostnikom omogoča 
sporazumevanje z lokalnim domom za dnevno varstvo, sorodniki 
in prijatelji, branje izbranih in lokalnih novic, dostop do storitev na 
lokalnem območju ter deluje kot opomnik za vsakodnevne naloge. 
Naprava je enostavna za uporabo, saj ima le pet gumbov za upravljanje 
(4 gumbi za navigacijo in 1 gumb za potrditev), lahko pa se jo poveže 
tudi s televizijo ali računalnikom. Administratorji, ki jih določi uporabnik 
(družinski člani, bližnji sorodniki, sosedje) imajo dostop na daljavo 
do naprave preko vmesnika. Nastavijo lahko obvestila in pošiljajo 
tekstovna ali glasovna sporočila, ki se avtomatično predvajajo. Pilotni 
projekt omogoča nadaljnji razvoj sistema (avdio in video povezava s 
sorodniki, lokalnimi centri, zaslon na dotik) po testni fazi. Trenutno je 
nameščenih pet naprav, ki jih uporabniki testirajo in dajejo predloge 
za nadgradnjo platforme.

Socialno-komunikacijska platforma za starostnike je odlična priložnost 
za območje Srce Slovenije, saj bo povečala medgeneracijsko 
sodelovanje in vključevanje različnih deležnikov v grozde za razvoj 
inovativnih rešitev za starostnike. Prav tako bo razvijala grozde 
ponudnikov storitev v različnih lokalnih okoljih. 

»Napreden interaktivni sistem za domačo uporabo, ki ga je razvil 
Razvojni center Srca Slovenije, je zelo dober primer upoštevanja 
lokalnih potreb, saj so prilagodili obstoječe tehnologije in jih prenesli 
v lokalno okolje. Socialna izolacija ponavadi predstavlja velik problem 
za starostnike, preko te tehnologije pa bodo brez težav lahko ostali 
v stiku s prijatelji, družino in zdravstvenimi storitvami.« (Dr. Richard 
Curry, SEHTA)
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UTRINKI IZ 
POSAMEZNIH REGIJ 
PROJEKTA INNOVAGE
CIPER. Občina Geroskipou 
Predstavitev podpornih zdravstvenih storitev za dnevno nego v 
obdobju po operaciji v  pametnem domu 

11. septembra, 2014, je mestna občina Geroskipou v sklopu projekta 
INNOVAge predstavila podporne zdravstvene storitve za nego v 
obdobju po operaciji v pametnem domu. Dogodek se je odvijal 
v mestni občini Geroskipou, udeležilo pa se ga je okoli 200 ljudi s 
tega področja, in sicer akademiki (Tehnološka univerza na Cipru), 
predstavniki podjetij Prestigio in Microsoft ter starostniki.

Tema dogodka so bile aplikacije v bivanjskih prostorih za izboljšanje 
kakovosti življenja starostnikov. Na dogodku je mestna občina 
Geroskipou predstavila pilotno študijo projekta in glavne razvojne osi 
za aplikacijo, mentorska skupina Tehnološki inštitut Blekinge (BTH) 
pa je pod taktirko Dr. Jenny Lundberg predstavila trenutne prakse za 
boljšo kakovost življenja starostnikov.

SLOVENIJA. Razvojni center Srca 
Slovenije
»Socialno-komunikacijska platforma za starostnike« 
predstavljena na 14. festivalu tretjega življenjskega obdobja

Razvojni center Srca Slovenije je predstavljal projekt INNOVAge in 
»Socialno-komunikacijsko platformo za starostnike« na stojnici 14. 
festivala tretjega življenjskega obdobja v Ljubljani, ki je potekal od 29. 
septembra do 1. oktobra, 2014. Gre za poseben dogodek za starostnike 
v Sloveniji in največji tovrstni dogodek v Evropi, saj ga vsako leto obišče 
več kot 15 tisoč obiskovalcev. 

Obiskovalcem so predstavili platformo, ki so jo imeli možnost 
tudi testirati. V sklopu dogodka je bila organizirana okrogla miza 
z naslovom »Produkti in storitve za starostnike v Srcu Slovenije – 
regije medgeneracijskega sodelovanja«, potencialnim končnim 
uporabnikom pa je bil predstavljen tudi pilotni projekt.
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ČEŠKA REPUBLIKA. RERA, Regijska 
razvojna agencija Južne Bohemije
RERA se je udeležila »Inovacijskega koktajla 2014«, kjer je 
predstavila rezultate projekta INNOVAge

V novembru so predstavniki razvojne agencije RERA soorganizirali kot 
tudi sodelovali na »Inovativnem koktajlu 2014« v Pragi, kjer so predstavili 
rezultate projekta INNOVAge, predvsem pa želeli pritegniti pozornost 
glavnih inovacijskih deležnikov. Dogodek je temeljil na idejah mladih 
podjetnikov, njegov namen je bilo predstaviti različne projekte, najti 
projekte za četrto leto češkega inovacijskega tekmovanja in povezati 
ljudi. Mesto Praga, ki se sicer nahaja izven regije Južna Bohemija, je 
bilo izbrano namenoma, saj so želeli rezultate projekta predstaviti čim 
širšemu krogu akterjev. 

ŠPANIJA. Regijski urad za socialne 
storitve – Avtonomna pokrajina Junta de 
Castilla y León in Fundacija INTRAS 
Španski partnerji projekta INNOVAge pozdravijo svoje mentorske 
partnerje

Aprila lani je podjetje Medic@lps obiskalo Valladolid (Španija) z 
namenom, da bi delilo svoje delovne izkušnje z Regijskim uradom 
za socialne storitve, Fundacijo INTRAS in drugimi člani Grozda SIVI. 
Strokovno znanje podjetja Medic@lps temelji na metodologiji NABC 
za analizo potreb, pristopa, ugodnosti in kompetenc projekta. Na ta 
način lahko določijo zahteve za dobro delovanje grozda in njegovo 
konsolidacijo. Med obiskom so bili udeleženci razdeljeni na 4 
skupine (civilna družba, raziskovalni center in univerze, javna uprava 
in tehnološka podjetja) za pripravo analize interesov in potreb za 
ustanovitev grozda SIVI.

17. oktobra se je odvijala še ena mentorska aktivnost za člane Grozda 
SIVI pod vodstvom podjetij SVIM in Evotre z naslovom »Eko-inovacije 
za socialna stanovanja«. Mentorski partnerji so podjetjem Grozda SIVI 
predstavili projekt na temo eko-učinkovitih socialnih stanovanj, saj to 
področje v njihovem grozdu še ni pokrito.
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ŠVEDSKA. Tehnološki inštitut Blekinge 
BTH se je udeležil Konference NordiCHI201, da bi predstavil 
projekt INNOVAge

Konferenca NordiCHI2014 se je odvijala 26. oktobra v Helsinkih z 
udeležbo 550 ljudi iz 34 različnih držav. Partnerji projekta INNOVAge 
iz inštituta BTH so sodelovali na delavnici na temo implicitne in 
eksplicitne interakcije z razsvetljavo, ki je združila približno 20 
udeležencev s podobnimi interesi. Ekipa inštituta BTH je predstavila 
projekt z naslovom »Luč projekta INNOVAge: Napredne eko-rešitve za 
neodvisno življenje starostnikov«. Na delavnici se je razpravljalo o tem, 
kako se lahko razsvetljava uporabi za razvoj naprednih eko-rešitev za 
neodvisno življenje starostnikov.
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Projekt INNOVAge se 
tu ne konča!
Kljub temu, da se projekt INNOVAge bliža koncu, je bilo vzpostavljenih 
veliko regijskih iniciativ za napredne eko-rešitve za neodvisno življenje 
starostnikov, ki se bodo razvijale tudi po koncu projekta. Zadnje mesece 
smo pripravljali končno brošuro projekta, kjer smo predstavili glavne 
aktivnosti in rezultate projekta (brošuro lahko najdete na spletni strani 
http://www.innovage-project.eu). Ena izmed tem je bila trajnostnost 
projekta INNOVAge.

ZARADI 
PROJEKTA 
INNOVAGE ZDAJ 
LAHKO…

  »... 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.«

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

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

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

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

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

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

»... 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.«

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

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

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

 »... svoje znanje na trajnosten način delimo s cenjenimi partnerji iz vse Evrope.«




