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Srce Slovenije: 
regija medgeneracijskega sodelovanja  

Leta 2060 bo v Sloveniji domala vsak tretji prebivalec starejši od 65 let. V Srcu Slovenije bodo 
ljudje, ki jih danes označujemo za starostnike, dejavni člani skupnosti, ki jo bo poganjalo 
sodelovanje med generacijami. Aktivno staranje, medgeneracijsko sodelovanje  in zagotavljanje 
višje kakovosti življenja za vse prebivalce, ne glede na starost, so že danes med ključnimi 
usmeritvami Srca Slovenije, ki ga razumemo kot regijo prihodnosti. 

Zato snujemo in se vključujemo v ustrezne evropske projekte. Korak za korakom ustvarjamo 
rešitve, ki so pravi odgovor na največji izziv Evrope 21. stoletja: staranje prebivalstva. Stroški 
organizirane oskrbe starostnikov po vsej Evropi naraščajo, prav tako pa je vse večji delež ljudi, 
ki si želijo zrela leta preživeti samostojno, na lastnem domu, a povezani v družbeno življenje 
in z ustrezno podporo za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja. 

V Srcu Slovenije verjamemo, da bo z ustreznimi rešitvami vse več ljudi z našega območja 
starost preživljalo aktivno, da bo njihova sposobnost za samostojno življenje ohranjena čim 
dlje, njihove izkušnje pa bodo pomemben del inovativnosti, na katero prisegamo v številnih 
projektih območja, ki uspešno povezuje različne lokalne skupnosti.

Katalog dobrih praks, ki je pred vami, že predstavlja primere povezovanja različnih deležnikov 
v raziskovalne in inovacijske grozde z namenom uresničevanja potreb starostnikov. Med projekti 
za boljše življenje starejših je tako na primer Eko-inovacijska pisarna za starejše, ki smo jo 
ustanovili v sklopu projekta INNOVAge. Ta usmerja razvoj izdelkov in storitev za starostnike 
v Srcu Slovenije. Skupaj s strokovnjaki smo že razvili socialno-komunikacijsko napravo, ki jo 
bodo starostniki lahko začeli testno uporabljati v prihajajočih mesecih. 

Pred nami je novo programsko obdobje in v Razvojnem centru Srca Slovenije so ključni cilji, ki 
jih bomo še naprej uresničevali s pametnim vključevanjem v evropske projekte in predvsem s še 
bolj poglobljenim sodelovanjem med občinami Srca Slovenije, povezani z aktivnim staranjem. 
Vzpostavljali bomo medgeneracijske centre, organizirali medgeneracijske mreže prostovoljcev 
ter z različnimi projekti dosegali evropskega povprečja informacijsko-tehnološke pismenosti 
starejših. 

Srce Slovenije bo tudi zaradi razumevanja in omogočanja aktivnega staranja tisto območje 
Slovenije, ki bo s svojo inovativnostjo in s povečevanjem kakovosti življenja lahko za zgled  
drugim regijam. S sodelovanjem med lokalnimi skupnostmi, med generacijami, med strokovnjaki, 
med območji iz vse Evrope, vključene v skupne evropske projekte, ustvarjamo Srce Slovenije 
kot prostor za ljudi, ki znajo in hočejo živeti bolje – v vseh življenjskih obdobjih. 
 

Aleksandra Gradišek

Direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije

www.srce-slovenije.si
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1. Uvod

Kakovost življenja starostnikov je določena tudi z možnostjo neodvisnega življenja, 
pri čemer so vse bolj pomembni produkti in storitve, ki omogočajo kakovostno 
neodvisno življenje na domu. Za uspešen razvoj in uporabo le teh v praksi je potreben 
doprinos različnih deležnikov tako na nacionalnem kot tudi mednarodnem nivoju, 
in sicer na področju socialnih politik, regulacije delovnega trga, zdravstva, bivanja, 
raziskav in razvoja na področju tehnologij, telekomunikacijskih in informacijskih 
storitev. Velik izziv v prihodnosti bo predstavljal razvoj politik s področja IKT, ki 
bodo integrirane v zdravstvo in socialo in se bodo lahko prilagajale demografskim 
spremembam v družbi.

Cilj projekta INNOVAge je spremeniti tradicionalno in gospodarsko porazdelitev 
področij dela z namenom, da se poveže deležnike in strategije glede na raziskovalni 
in inovacijski model grozdenja, ki se osredotoča na potrebe starostnikov. 
Javne inštitucije po Evropi tesno sodelujejo z zasebnim sektorjem in razvojnimi 
inštitucijami ter iščejo rešitve za svoje regije. Projekt INNOVAge išče najboljše 
prakse povezovanja za spodbujanje inovacij in izboljšanje učinkovitosti regionalnih 
inovacijskih politik.

Katalog dobrih praks vsebuje podroben opis dobrih praks, ki so jih predstavili 
evropski partnerji projekta INNOVAge kot primere modela raziskovalnega in 
inovacijskega grozda kot odgovor na družbeni izziv starajoče se družbe.

Regija Marche (Italija)

Vodilni partner projekta INNOVAge
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2. Predstavitev projekta INNOVAge 
Projekt INNOVAge (s podnaslovom »Izboljšanje učinkovitosti regionalnih razvojnih politik na 
področju eko-inovacij za pametne domove in neodvisno življenje starostnikov na domu«) želi 
povečati učinkovitost regionalnih razvojnih politik na področju neodvisnega življenja starostnikov 
s povezovanjem deležnikov in mentorskimi aktivnostmi na regionalnem in medregionalnem 
nivoju. Projekt vključuje 14 partnerjev in je sofinanciran v okviru Programa INTERREG IVC.

Staranje prebivalstva predstavlja velik izziv v regijah, ki temeljijo na tradicionalni politiki 
porazdelitve kompetenc in industrij, saj demografski trendi zahtevajo inovativen pristop k 
politikam, ki krepijo povezave v trikotniku znanja (ponudniki oskrbe – podjetja – raziskovalne 
institucije). Z gospodarskega vidika inteligentne rešitve bivanja nudijo možnost razporeditve 
najnovejše tehnologije in sistemski pristop pri snovanju novih eko-pametnih stanovanj.

Projekt INNOVAge je usmerjen k:

1. Neodvisnemu življenju: njegov cilj je omogočiti starostnikom, da bi dlje časa neodvisno 
živeli v svojih domovih, povečati njihovo samostojnost in jim pomagati pri izvajanju 
vsakodnevnih aktivnosti.

2. Eko-inovacijam v pametnih in okolju prijaznih domovih: s spodbujanjem uporabe IKT 
rešitev, domovi postanejo bolj dostopni in prijazni starostnikom in pri tem prispevajo k 
zmanjšanju negativnega vpliva na okolje.
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Kljub potencialu zagotavljanja neodvisnega življenja starostnikov in eko-inovacijskih rešitev (ki 
so bile izbrane po celi Evropi), so njihove prednosti in tehnična dovršenost še vedno omejene. 
Cilj projekta INNOVAge je izvesti prenos inovacij in dobrih praks v okviru 14-ih sodelujočih 
organizacij: Regija Marche (Italija), SEHTA (Velika Britanija), Medic@lps (Francija), Baltski 
inštitut – BIF (Finska), Občina Sofija (Bolgarija), Regija Osrednja Makedonija (Grčija), Junta 
de Castilla y Leon (Španija), Občina Geroskipou (Ciper), Razvojni center Srca Slovenije 
(Slovenija), Inovacijski center Litva – LIC (Litva), Regionalna razvojna agencija Rzeszow 
RARR (Poljska), Organizacija za aplikativne študije TNO (Nizozemska) in Tehnološki inštitut 
Blekinge (Švedska). Partnerjem pri vsakodnevnih aktivnostih na projektu nudi podporo SVIM – 
Regionalna razvojna agencija, ki deluje kot generalni sekretariat in nadzira izvajanje projekta. 
Poleg tega zagotavlja, da se aktivnosti pravilno izvedejo, kot tudi usklajuje aktivnosti projekta, 
ki se izvajajo na lokalnem in medregionalnem nivoju v skladu s cilji projekta in proračunom. 

Partnerji v projektu INNOVAge so razdeljeni na dve skupini: prvo skupino sestavljajo mentorski 
grozdi (SEHTA in Medic@lps) - organizirana kot uspešen grozd, kjer so strokovnjaki s področja 
teme projekta INNOVAge (TNO, BHT, BIF); druga skupina je sestavljena iz učečih se regij, ki 
so manj inovativne in/ali organizirane glede na tradicionalno razporeditev kompetenc. Projekt 
predvideva organizacijo dogodkov mreženja in izmenjave znanja, predvsem z usmeritvijo k 
izboljšanju že obstoječih dobrih praks preko partnerstva, s prenosom teh znanj od uspešnih 
grozdov (mentorska skupina) na manj inovativne regije (učeča se skupina). Tako imajo le-te 
možnost izboljšati učinkovitost inovacijskih politik.

Projekt se je začel z regionalno in SWOT analizo kot osnovo za primerjalno analizo med 
partnerji, ki poudarja nekaj skupnih prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Prednosti 
so bile izpostavljene z namenom, da se zagotovi uporabne smernice partnerskim regijam. 
Po analizi so partnerji začeli z identifikacijo dobrih praks, si medsebojno predstavili vsebine 
dobrih praks in določili metodologijo za prenos. Posebej so bile izpostavljene nevarnosti, ki 
se jim je potrebno izogniti v učnem procesu. Katalog predstavlja izbor dobrih praks, ki so bile 
prepoznane s strani partnerskih regij. 

Zbirka dobrih praks vsebuje tudi druge aktivnosti, kot so:

 - Pet študijskih obiskov z namenom, da se spozna mentorske grozde in preuči najboljše načine za 
razvoj modelov inovacijskih grozdov na področjih izbranega projekta s številnimi dvodnevnimi 
obiski, ki so jih gostili i-Live grozd Regije Marche (Italija); Grozd Medic@lps Grenoble (Francija); 
SEHTA (Velika Britanija); TNO Utrecht (Nizozemska), BIF – Helsinki (Finska). 

 - Šest delavnic, kjer se bo razpravljalo o glavnih temah inovacijskih deležnikov, kot so 
metodologija vključevanja končnih uporabnikov, eko-inovacije za storitve in produkte za 
neodvisno življenje starostnikov, itd.
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 - Tri medregionalna usposabljanja, namenjena političnim odločevalcem z namenom, da 
se jih izobrazi za boljše razumevanje zahtev deležnikov in omogoči prenos dobrih praks. 
Tako se bodo izboljšale njihove kompetence pri upravljanju grozdov in koordinaciji lokalnih 
deležnikov. S tem se ljudi tudi ozavešča o novih načinih dviga  regionalne konkurenčnosti.

Pričakovan rezultat je na novo oblikovati regionalne politike in pristope, ki bodo tako bolj 
inovativni, bolj osredotočeni na potrebe uporabnikov in multidisciplinarni. INNOVAge bo 
spodbujal razvoj inovacijskih grozdov za neodvisno življenje in pametne ter okolju prijazne 
domove v vključenih regijah. 

Več informacij je na voljo na spletni strani www.innovage-project.eu
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3.	 Definicija	dobre	prakse	
Definicija dobre prakse na programu INTERREG IVC je iniciativa (npr. metodologije, projekti, 
procesi) v eni izmed tematskih prioritet programa, ki se je že izkazala za uspešno in se lahko 
prenese na druga geografska območja. Kriterij uspešnosti je, da so dobre prakse že izkazale 
merljive rezultate pri doseganju specifičnih ciljev1.

V sklopu projekta INNOVAge je dobra praksa definirana kot raziskovalni in inovacijski grozd, 
ki že obstaja v okviru tekočih iniciativ v EU regijah na področju politik, s katerimi se ukvarja 
ta projekt: eko-inovacijske storitve, aplikacije, oprema, mreže ali sistemi, ki skupno delujejo 
v pametnih domovih in izboljšujejo neodvisno življenje starostnikov. Definicija raziskovalno-
inovacijskega grozda je »grozd, v katerem za doseganje večje inovativnosti in konkurenčnosti 
sodelujejo pretežno raziskovalne in razvojne inštitucije«². Od standardnih tehnoloških in 
inovacijskih grozdov se razlikujejo po tem, da imajo zastopanost znanstvenih/raziskovalnih 
institucij in ustvarijo več inovativnih izdelkov za prodajo. V raziskovalno-inovacijskih grozdih 
imajo glavno vlogo visoke šole in raziskovalni centri, nanje pa močno vplivajo raziskave, 
tehnološki razvoj in inovacije. Odvisni so od učinkovitega prenosa znanja in znanstveno-
industrijskega sodelovanja, ki omogoča vključevanje inovacij v industrijske izdelke in storitve. 
Pri oblikovanju in izvajanju politik raziskovalnega grozda sodeluje veliko različnih akterjev, kar 
zahteva učinkovito koordinacijo in upravljanje

Obstoječi raziskovalno-inovacijski grozdi (npr. Medic@lps, SEHTA) predstavljajo dobro prakso, 
ki jo želijo partnerji projekta INNOVAge izpopolniti in prenesti na regije, v katerih takšni grozdi 
še niso vzpostavljeni. V teh regijah bodo projektni partnerji spodbujali razvoj raziskovalno-
inovacijskega grozda in mreženje z ostalimi grozdi po Evropi.

1. http://www.interreg4c.eu/afficheGlossaire.html 

2. K.Insogna, H.Wilhem, ”Research Driven Cluster. Overview on RDC Policies, methods of characterization 
and examples of best practices”-Report funded by TRANSREG NCP project
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4. Metodologija
Vsi parterji projekta INNOVAge so zbrali dobre prakse, ki so bile izbrane na podlagi analize 
obstoječih grozdov v partnerskih regijah ali so opisali grozd, ki ga sami upravljajo

Od julija do decembra 2012 so vsi partnerji na podlagi enotne predloge definirali dobre prakse 
v njihovih regijah z namenom, da bi bili rezultati primerljivi med seboj.

Obrazci so pokrivali naslednja področja:

 - obstoječi raziskovalno-inovacijski grozdi

 - projekti s fokusom na pametnih domovih in rešitvah za neodvisno življenje, ki vključuje 
sodelovanje vseh deležnikov.

Obrazec je obsegal naslednje sekcije:

 - naslov prakse

 - podrobnejša tema/problematika prakse

 - cilji prakse

 - lokacija

 - podrobnejši opis prakse

 - evalvacija rezultatov

 - kriteriji za evalvacijo

 - opis morebitnih scenarijev

 - pridobljena znanja iz prakse

 - kontakti

 - ostale informacije

Dobre prakse so bile predstavljene med študijskim obiskom projekta INNOVAge v Londonu.
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5. Naslednji koraki
Izbor in analiza dobrih praks je del splošnega procesa izmenjave znanja in možnosti za učenje, 
ki jih lahko povzamemo: 

1. Tiskovna konferenca in predstavitev dobrih praks v Valladolidu v Španiji 17., 18. in 19. 
aprila 2013.

Katalog dobrih praks bo služil kot osnova za razpravo na temo dobrih praks in predstavitev 
ostalim partnerjem in njihovim lokalnim deležnikom v Valladolidu.

2. Izbor dobrih praks 

Učeča se skupina partnerjev, ki jo podpira mentorska skupina, bo izbrala dobre prakse, ki 
so primerne za prenos na njihova območja. Do konca projekta bo prenesenih devet dobrih 
praks.

3. Prenosljivost 

Vsaka izbrana dobra praksa ima zabeležene tudi kriterije prenosljivosti. Seznam kriterijev 
prenosljivosti:

Regijska in 
SWOT analiza

Vključeni so vsi partnerji

Januar – junij 2012

 

1 primerjalna 
analiza

Junij – september 2012

Partner 8 in 16+14/15

                    

Minimalno 14

Vsi partnerji vključeni

Oktober – januar 2012

Katalog dobrih praks

Predstavitev   
dobrih praks

Matrika potreb 
partnerjev – dobre 

prakse

9 določenih dobrih          
praks za prenos

Do junija 2013

Od julija 2013 do 
julija 2014

Samo učeči se partnerji

Mentorski obiski

Analiza praks & 
SWOT analiza

Primerjalna analiza

Določitev 
dobrih praks

Izbor dobrih
 praks

PILOTNI PROJEKT
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1. faza: seznam kriterijev prenosljivosti Da Pogojno Ne

1. Ali se dobra praksa ukvarja s problematiko enako vaši regiji? c a a
2. Ali se dobra praksa lahko uvrsti v regionalno načrtovanje/

strategijo? a a a

3. Ali so izpolnjeni institucijski predpogoji? a a a
4. Ali so izpolnjeni predpogoji glede strukture znanja? a a a
5. Ali so na voljo finančna sredstva? a a a
6. Ali dobra praksa ustreza celotni strukturi spodbud v vaši regiji? a a a
7. Ali dobra praksa dopolnjuje obstoječe projekte v vaši regiji? a a a
8. Ali so izpolnjene zahteve glede socialnega kapitala, 

verodostojnosti in zanesljivosti? a a a

2. faza: potrebe pred izvedbo

3. faza: prilagoditve dobre prakse na nivoju:

vsebina

infrastrukture

institucij

 financ

4. faza: nadzorovanje in evalvacija
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6.	 Predstavitev	vključenih	regij
-	VP:	Regija	Marche	(Italija)	

Regija Marche je s podporo SVIM-a – njihove razvojne agencije, ki deluje kot generalni 
sekretariat pri projektu INNOVAge – definirala dve dobri praksi. Kot uradno priznan s strani 
italijanskega Ministrstva za šolstvo, univerze in raziskave (MIUR) je SVIM začel podrobno 
analizo tehnoloških območij v Italiji. Italijanska tehnološka območja se enačijo z inovacijskimi 
in raziskovalnimi grozdi. Analiza je obsegala 24 tehnoloških območij. SVIM je izbral območja 
na podlagi naslednjih kriterijev: 5 ali več let delovanja, uradna spletna stran grozda, povezava 
s projektom INNOVAge. Po prvem pregledu sta samo dva grozda izpolnjevala vse 3 kriterije: 
HABITECH (Tehnološko območje za energijo in okolje Trentino) in Inovacijski grozd IKT 
Piemont – IKT grozd Torino Wireless. Prvi je fokusiran na področje kvalitetne ekološke 
gradnje, ki povezuje 300 podjetij, raziskovalnih organizacij in javnih agencij s skoraj milijardo 
evrov prihodka in 8.000 zaposlenimi, katerih cilj je izboljšanje okolja, v katerem živimo. Grozd 
IKT Piemont je bil definiran zaradi upravljanja vključenih akterjev, ki pospešujejo inovacijski in 
gospodarski razvoj za IKT sektor na ravni regije. Njihovo delo temelji na razvoju IKT v povezavi 
z eko-inovacijami, pametnimi domovi in neodvisnim življenjem.

SVIM je organiziral 2 študijska obiska in izvedel intervjuje s predstavniki regionalnih oblasti in 
univerz na področju obeh grozdov: HABITECH in grozd IKT Piemont – Torino Wireless, da bi 
pridobil kvalitetne informacije.

-		PP2:	Medic@lps	(Francija)

Dobra praksa je bila definirana na podlagi lastnih izkušenj z ustanovitvijo grozda Medic@lps. 
Medic@lps velja za dobro prakso, ker zadošča akademskim kriterijem in potrebam politik na 
podlagi vzpostavitve lokalnega zdravstvenega sistema in zagotavljanja gospodarskega razvoja. 
Praksa daje konkretne trajne rezultate z usposabljanjem, vzpostavitvijo gospodarskega kluba, 
dogodki mreženja na mednarodnih razstavah in konferencah. 

Definirana dobra praksa je še posebej zanimiva, saj gre za uspešno zgodbo, ki služi kot primer 
ustanovitve in upravljanja novega grozda, vzpostavitve lokalnega zdravstvenega sistema – s 
tem zapolni vrzel v že obstoječi strukturi, daje trajnost in zagotavlja priložnosti za člane grozda. 

Prednosti Medic@lps-a so dvojne, in sicer gospodarski razvoj območja Grenoble/Isère (z 
ustvarjanjem novih služb v bioindustrijskem sektorju) in izboljšanje dostopa do mednarodnih 
trgov za lokalna inovativna podjetja (povečanje sredstev in podpore za aktivnosti 
internacionalizacije podjetij).
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Grozd Medic@lps v podporo svojim aktivnostim uporablja različna orodja, in sicer informacijska 
in promocijska orodja (spletni informatorji, napovedi za medije, promocijski letaki, filmi, 
blagovna znamka, itd.), partnersko delo (analiza podjetij na področju medicinske tehnologije 
v regiji Rhone Alp, viharjenje možganov, spletni zaposlitveni sejem) in metodologija evalvacij 
(anketa o zadovoljstvu, usmerjeni intervjuji, delovne skupine).

-	PP3:	BIF	(Finska)	

Dobra praksa je bila definirana na podlagi predloga podjetja Culminatum, ki nudi podporo 
grozdenju na področju biotehnologij v regiji Helsinki (ciljna regija projekta INNOVAge na 
Finskem). Opis dobre prakse je pripravila Univerza v Altu.

-	PP4:	Občina	Sofija	(Bolgarija)

Definirana in izbrana dobra praksa je storitev javnega zavoda Občine Sofija, ki se imenuje 
»Socialna oskrba na domu«. Javni zavod zagotavlja kakovostno oskrbo na domu za starostnike, 
s spoštovanjem dostojanstva oskrbovancev in upoštevanjem njihovega življenjskega stila. 
Socialni delavci uporabnike spodbujajo, da postanejo del procesa odločanja na vseh področjih 
v povezavi z njihovim življenjskim stilom in uporabnikom pomagajo pri razvoju njihovih pozitivnih 
lastnosti. Način zagotavljanja storitev ustvarja priložnosti za razvoj inovativnih pristopov v obliki 
oskrbe in podpore pri dnevnih aktivnostih ter polni prisotnosti v javnem življenju ciljne skupine. 
Informacije so bile zbrane z anketiranjem uporabnikov. 

-	PP5:	Regija	Osrednja	Makedonija,	Grčija	

Dobra praksa je bila definirana v okviru sodelovanja Regije Osrednja Makedonija (Prefektura 
Solun pred reformo javne uprave leta 2010) kot projektnega partnerja pri projektu T-Seniority.

Projekt T-Seniority je bil izbran na podlagi inovativne rešitve, ki uporablja nove tehnologije  
za izboljšanje neodvisnega življenja z uporabo digitalne televizije. Dobra praksa temelji na 
integraciji digitalnih storitev, namenjenim starostnikom in marginalnim skupinam z dostopom 
preko televizije. Glede na raziskavo uporabnikov kažejo rezultati projekta visoko stopnjo 
uporabnosti storitve, zadovoljstva uporabnikov, vidik družbene vključenosti in trajnosti. 

Informacije so bile zbrane preko projekta T-Seniority, informacijskih materialov in občinstva ter 
zasebnih stikov spletne strani, saj je bila Regija Osrednja Makedonija projektni partner. Poleg 
tega so bile zbrane dodatne informacije v okviru vodenja internih srečanj z vodjo projekta in 
zaposlenimi na projektu T-Seniority.
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-	PP6:	Junta	de	Castilla	y	León	in	PP11:	Fundacija	INTRAS	v	Španiji

Za definicijo prenosljive dobre prakse v okviru projekta INNOVAge je projektni partner Regija 
Castilla y León analiziral informacije in izvedel intervjuje (kjer je bilo to potrebno) s petimi 
obstoječimi španskimi formalnimi ali neformalnimi grozdi na področju neodvisnega življenja 
starostnikov. Pridobljene informacije s strani vsakega grozda so primerjali s kriteriji, ki so jih 
pred tem določili strokovnjaki Regionalnega urada za socialne storitve regije Castilla y León 
in Fundacije INTRAS. Kriteriji so bili naslednji: trajnost, finančni izkazi podjetja, število tekočih 
projektov, povečana konkurenčnost v regiji, inovativni produkti in storitve, eko-inovativne 
iniciative, internacionalizacija grozda in modeli upravljanja. Temu ustrezno je bila zaradi svoje 
trajnosti za dobro prakso izbrana platforma eVIA. 

-	PP7:	Občina	Geroskipou,	Ciper

Na Cipru je oskrba starostnikov pomanjkljiva, kar predstavlja velik problem, ki pa je izpostavljen 
v socialni in nacionalni strategiji. Na območjih mest Paphos in Geroskipou obstaja vse večja 
potreba po izboljšanju storitev v času rehabilitacije za paciente po operaciji, med katerimi 
prevladujejo osebe, starejše od 70 let, vendar pa nimajo potrebne oskrbe na domu ali ustreznih 
pripomočkov. Zato so potrebni posebni ukrepi, ki bi pripomogli k dvigu kakovosti življenja v 
obdobju rehabilitacije. Skupaj s podporo Tehnološke fakultete Ciper je Občina Geroskipou v 
procesu razvoja inovativnih orodij in rešitev zasebnih sektorjev, ki jih bi lahko aplicirali na tem 
področju.

-	PP8:	SEHTA,	Velika	Britanija 

Vloga Regionalnega razvojnega centra v jugovzhodni Angliji je spodbujati ustanavljanje novih 
trajnostnih podjetij. V preteklosti je bila večina prizadevanj usmerjena v identificiranje inovacij 
znotraj akademskega sektorja in financiranje sodelovanja le-teh z industrijo preko različnih 
mehanizmov povezovanja obeh sektorjev. Ta pristop ni zagotovilo za nova podjetja, zaradi 
več razlogov: predolg čas lansiranja produkta na trg za podjetje, preveč tehnološko usmerjen 
proces, področje oskrbe na daljavo je preširoko, da bi lahko vplivalo na politike. Zaradi tega 
je SEHTA začela z alternativnim pristopom, ki identificira prioritetna območja za vzpostavitev 
oskrbe za naslednjih deset let in uporablja bolj uporabnikom usmerjeno in podjetjem prijazen 
pristop pri razvoju produktov in storitev. Implementacija tega pristopa traja dlje kot povezovanje 
obeh sektorjev, vendar se izkazuje, da prinaša hitrejši razvoj in lansiranje novih produktov in 
storitev. Pristop ICE-T je financiral ducat inovativnih projektov in storitev na področju oskrbe 
na daljavo in e-zdravju. 

- PP9: Razvojni center Srca Slovenije, Slovenija

Razvojni center je definiral najboljše prakse med »aktivnimi« slovenskimi grozdi, ki izvajajo 
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aktivnosti na področju neodvisnega življenja starostnikov. V Sloveniji ni veliko grozdov, ki bi 
delovali na področju projekta INNOVAge, zato so bile omejene možnosti glede izbora dobrih 
praks. Dobra praksa je bila prepoznana v skladu z definicijo dobre prakse projekta (aktivni 
grozd, neodvisno življenje starostnikov).

Za opis dobre prakse v Sloveniji je bil izveden intervju z dr. Imretom Cikajlom, ki je projektni 
vodja v Rehabilitacijskem centru SOČA in sodeluje pri projektu SAMinZDRAV in izvedena 
korespondenca po elektronski pošti.

- PP10: Inovacijski center Litva, Litva

Nabor informacij za izbrano dobro prakso je bil izveden preko sestankov, intervjujev po telefonu 
in diskusij po Skype-u s predstavnikom grozda. Organizirano je bilo tudi skupinsko srečanje 
s člani grozda. Glavni razlog za izbor te dobre prakse je prepoznavnosti grozda v Litvi. Grozd 
MONAK2 je podjetniški in inovacijski grozd, ki vključuje končne uporabnike in raziskovalce ter 
je osredotočen na pametne domove in neodvisno življenje starostnikov ter s tem ustreza ciljem 
projekta INNOVAge in ciljni skupini. 

-	PP12:	:	Regionalna	razvojna	agencija	Južne	Bohemije	RERA,	Češka	

Robot Robo M.D. je produkt projekta Innovation 4 Welfare (Inovacije za blaginjo), ki je eden 
izmed osmih realiziranih projektov na programu Interreg IVC od februarja 2010 do oktobra 
2011, pri katerem je RERA sodelovala kot partner. Produkt Robo M.D. je domači robot za 
nadzorovanje in zaznavanje kritičnih situacij v vsakdanu starostnikov, ki zmanjšuje stroške 
sistemov za domačo oskrbo. Projekt potrjuje, da inovacije lahko izboljšajo blaginjo z 
medregionalnim sodelovanjem in vključevanjem različnih deležnikov. Podprojekt Robo M.D. je 
spodbudil tehnike rehabilitacije in nove rešitve na področju zdravstva, predvsem na področju 
oskrbe na daljavo.

- PP13: Regionalna razvojna agencija Rzeszow, Poljska 

Pregled dobrih praks v regiji Podkarpacie je potekal z analizo že obstoječih grozdov, ki delujejo 
na področju projekta INNOVAge. Potrebne informacije so bile zbrane z naslednjimi orodji: 
analiza aktivnih grozdov, telefonski intervjuji, srečanja in razprava s predstavniki grozdov. 

Subkarpatski grozd za obnovljivo energijo – Projekt Pametni eko-domovi 2020 je bil izbran 
kot dobra praksa, saj ustreza projektu INNOVAge (eko-neodvisno življenje, vključevanje vseh 
sektorjev za razvoj pametnih domov, uporaba najnovejših tehnologij na področju ekologije, 
inovativnih produktov in storitev, povečana konkurenčnost regije, prenosljivost modela). 
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-	PP14:	TNO,	Nizozemska	

TNO ima na Nizozemskem specifičen status, saj je ustanovljen z namenom podpornega 
okolja razvoju inovacij v manjših in srednje velikih podjetjih in reševanju družbenih izzivov. 

Organizacija je vpeljala načine prenosa invencij v praktične inovacije. Kot dobra praksa je bil 
identificiran program SBIR (raziskovanje o inoviranju v manjših podjetjih). 

Program TNO SBIR je bil razvit, da nadomesti vrzel med invencijo in inovacijo. Inovativne 
ideje, ki jih je razvil raziskovalec na TNO, imajo možnost za prenos v mala in srednje velika 
podjetja preko dogodka mreženja. Na dogodku se povezujejo raziskovalci na TNO in podjetja, 
ki želijo idejo razviti v komercialni izdelek.

Z vidika raziskovalno-inovacijskega grozda je ta praksa primerna, saj premošča vrzeli med 
razvojem in aplikacijo ter obenem podpira lokalna mala in srednje velika podjetja. Z direktnim 
prenosom najboljših idej podjetjem zagotavlja višjo konkurenčnost.

-	PP15:	Tehnološki	inštitut	Blekinge,	Švedska

Dobra praksa je bila izbrana zaradi vključevanja velikega števila različnih deležnikov, kot so 
končni uporabniki, sorodniki, zaposleni, lokalne in regionalne skupnosti, univerze, odločevalci 
in podjetja. Povezovanje temelji na konkretnih potrebah, gradnji novih domov za starostnike, 
pri čemer se upošteva potrebe in tehnologije, izsledke raziskav in interese deležnikov. Dobra 
praksa je bila izbrana na podlagi invencij različnih tekočih projektov v regiji.
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7.	 Zbirka	dobrih	praks	
V tem poglavju so predstavljeni zapisi vseh dobrih praks, ki so bile izbrane s strani partnerjev 
projekta INNOVAge. Dobre prakse so predstavljene po vsebini in abecednem vrstnem redu. 
Teme so naslednje: modeli grozdov, politike financiranja, upravljanje, neodvisno življenje 
starostnikov, pametni domovi ali orodja inovativnih politik.

Dobre prakse so razdeljene v dve kategoriji:

 - razvoj grozdov, upravljanje in politike

 - inovativna orodja pri neodvisnem življenju starostnikov in pametnih domovih: sistemi, 
mreže in IKT storitve 

7.1	Pregled	po	kategorijah

V tem delu so dobre prakse zbrane po kategorijah, ki jih pokrivajo:

KATEGORIJA IME DOBRE PRAKSE 

Razvoj grozdov, 
upravljanje           
in politike 

 - DP1: Kompetenčni center biomedicinska tehnika (KC BMT), 
izbral Razvojni center Srca Slovenije, Slovenija

 - DP2: eVia, izbrala Fundacija INTRAS, Španija 

 - DP3: GAC, izbrala Občina Geroskipou, Ciper 

 - DP4: HABITECH, izbral SVIM 

 - DP5: Tovarna zdravja, izbral Baltski inštitut, Finska 

 - DP6: ICE-T, izbrala SEHTA, Velika Britanija
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 - DP7: Biotehnološki grozd Isère, izbral MEDIC@LPS Grenoble, 
Francija

 - DP8: Grozd MONAK2, izbral Inovacijski center Litva – LIC, 
Litva 

 - DP9: Center dobrega počutja starostnikov, izbral BHT, 
Tehnološki inštitut Blekinge, Švedska 

 - DP10: Subkarpatski grozd za obnovljivo energijo, izbrala 
Regionalna razvojna agencija Rzeszow, Poljska 

 - DP11: TNO SBIR – podpora inovacijam za mala in srednje 
velika podjetja, izbral TNO, Nizozemska 

 - DP12: Torino Wireless, izbral SVIM, Italija 

Inovativna orodja pri 
neodvisnem življenju 

starostnikov in 
pametnih domovih: 
sistemi, mreže in 

IKT storitve 

 - DP13: Robo M.D., izbrala RERA – Regionalna razvojna 
agencija južne Bohemije, Češka 

 - DP14: Socialna oskrba na domu, izbrala Občina Sofija, 
Bolgarija 

 - DP15: T-Starost, izbrala Regija Osrednja Makedonija, Grčija 

7.2	Pregled	po	geografskih	regijah

V tem delu so predstavljene dobre prakse po regijah/državah..
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Dobre prakse projekta INNOVAge so bile izbrane v naslednjih državah:

DRŽAVA IME DOBRE PRAKSE

Slovenija 
 - DP1: Kompetenčni center biomedicinska tehnika (KC BMT), 

izbral Razvojni center Srca Slovenije

Španija  - DP2: eVia, izbrala Fundacija INTRAS

Ciper  - DP3: GAC, izbrala Občina Geroskipou

Italija
 - DP4: HABITECH, izbral SVIM

 - DP12: Torino Wireless, izbral SVIM

Finska  - DP5: Tovarna zdravja, izbral Baltski inštitut

Anglija             - DP6: ICE-T, izbrala SEHTA

Francija           - DP7: Biotehnološki grozd Isère, izbral MEDIC@LPS Grenoble

Litva                - DP8: Grozd MONAK2, izbral Inovacijski center Litva – LIC

Švedska         
 - DP9: Center dobrega počutja starostnikov, izbral BHT, 

Tehnološki inštitut Blekinge
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Poljska           
 - DP10: Subkarpatski grozd za obnovljivo energijo, izbrala 

Regionalna razvojna agencija Rzeszow

Nizozemska   
 - DP11: TNO SBIR – podpora inovacijam za mala in srednje 

velika podjetja, izbral TNO 

Češka             
 - DP13: Robo M.D., izbrala RERA – Regionalna razvojna agencija 

južne Bohemije

Bolgarija  - DP14: Socialna oskrba na domu, izbrala Občina Sofija

Grčija  - DP15: T-Starost, izbrala Regija Osrednja Makedonija

7.3	Pregled	dobrih	praks	po	vključenosti	končnega	uporabnika

Inovacijska politika, namenjena končnemu uporabniku, spodbuja sistematično vključenost 
končnih uporabnikov že med inovacijskim procesom. Takšen pristop na tem področju dela 
uporablja orodja, kot so razvojne platforme, strateško oblikovanje, oblikovanje storitev, spletna 
orodja za zbiranje in analizo podatkov, etnografija in druge metode analize, napovedovanje 
potreb uporabnikov.

Pregled vključenosti končnih uporabnikov v dobro prakso:
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DOBRA PRAKSA Da Ne Delno

1. DP1: Kompetenčni center biomedicinska tehnika (KC BMT), 
izbral Razvojni center Srca Slovenije x

2. DP2: eVia, izbrala Fundacija INTRAS x

3. DP3: GAC, izbrala Občina Geroskipou x

4. DP4: HABITECH, izbral SVIM x

5. DP5: Tovarna zdravja, izbral Baltski inštitut x

6. DP6: ICE-T, izbrala SEHTA x

7. DP7: Biotehnološki grozd Isère, izbral MEDIC@LPS Grenoble x

8. DP8: Grozd MONAK2, izbral Inovacijski center Litva – LIC x

9. DP9: Center dobrega počutja starostnikov, izbral BHT, 
Tehnološki inštitut Blekinge x

10. DP10: Subkarpatski grozd za obnovljivo energijo, izbrala 
Regionalna razvojna agencija Rzeszow x

11. DP11: TNO SBIR – podpora inovacijam za mala in srednje velika 
podjetja, izbral TNO x

12. DP12: Torino Wireless, izbral SVIM x

13. P13: Robo M.D., izbrala RERA – Regionalna razvojna agencija 
južne Bohemije x

14. DP14: Socialna oskrba na domu, izbrala Občina Sofija x

15. DP15: T-Starost, izbrala Regija Osrednja Makedonija x
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7.4	Pregled	po	področjih	inovacij

V tem delu so prakse zbrane glede na področje inovacije: 

Področje inovacije DOBRA PRAKSA

Inovativna orodja  za nadzorovanje in rehabilitacijo 
pacientov

 - DP1: Kompetenčni center 
biomedicinska tehnika (KC 
BMT), izbral Razvojni center 
Srca Slovenije

Model upravljanja
 - DP2: eVia, izbrala Fundacija 

INTRAS

Trženjske aktivnosti

Inovacijska orodja

 - DP3: GAC, izbrala Občina 
Geroskipou

Ciljno načrtovanje, trženje, inovacijska orodja, inkubator 
malih in srednje velikih podjetij, internacionalizacija grozda

 - DP4: HABITECH, izbral SVIM

Tovarna zdravja ustvarja platformo za raziskovanje, 
izobraževanje, inoviranje in začetne aktivnosti v 

zdravstvenih storitvah. Glavni cilj grozda je uporabiti 
razvito tehnologijo v zdravstvu. Združuje tehnološka in 

dizajnerska podjetja.

 - DP5: Tovarna zdravja, izbral 
Baltski inštitut

Inovativna metoda o tem, kako pripraviti specifikacije 
za program, ki je financiran s strani regije, usmerjen in 

prijazen malim in srednje velikim podjetjem. 
 - DP6: ICE-T, izbrala SEHTA
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Inovacijska orodja povezovanja

Gospodarski ukrepi

KPI (glavni indikatorji uspešnosti): ankete o zadovoljstvu, 
finančni indikatorji, delovna skupina s končnimi 

uporabniki, itd.

mreženje

 - DP7: Biotehnološki grozd Isère, 
izbral MEDIC@LPS Grenoble

Grozd, ki nudi podporo pri pridobivanju evropskih 
sredstev, 

Vključenim podjetjem nudi podporo  -internacionalizacijo 
grozda

 - DP8: Grozd MONAK2, izbral 
Inovacijski center Litva – LIC

Definicija deležnikov grozda in identifikacija ter evalvacija 
trajnostnih tehnologij in raziskav

 - DP9: Center dobrega počutja 
starostnikov, izbral BHT, 
Tehnološki inštitut Blekinge

Interdisciplinarni pristop, ki pokriva tehnološke, 
gospodarske in družbene vidike modela, smernice za 
razvoj inovativnih konstrukcij objektov, ki zagotavlja 
izboljšano kakovost življenja v regiji Podkarpatje.

Inovacijska orodja

 - DP10: Subkarpatski grozd za 
obnovljivo energijo, izbrala 
Regionalna razvojna agencija 
Rzeszow

Gospodarski ukrepi (družbena/gospodarska dodana 
vrednost), inovativen

 - DP11: TNO SBIR – podpora 
inovacijam za mala in srednje 
velika podjetja, izbral TNO 

DP11: TNO SBIR – podpora inovacijam za mala in 
srednje velika podjetja, izbral TNO 

 - DP12: Torino Wireless, izbral 
SVIM

Inovacijska orodja; medregionalno sodelovanje na 
specifičnem raziskovalnem projektu v obliki mini 

programa

 - P13: Robo M.D., izbrala RERA 
– Regionalna razvojna agencija 
južne Bohemije
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Družbena dodana vrednost (družbeni ukrepi) – 
osredotočeni na uporabnike; usmerjene storitve

 - DP14:  Socialna oskrba na 
domu, izbrala Občina Sofija 

Inovativne e-storitve za starostnike in marginalizirane 
skupine prebivalstva, integracija uporabniku prilagojenih 

storitev preko TV, integrirana teleoskrba, uporaba 
digitalne televizije kot najbolj množično uporabljenega 
kanala za komunikacijo z marginaliziranimi skupinami

 - DP15: T-starostniki, izbrala 
Regija Osrednja Makedonija

7.5	 Opisi	dobrih	praks

Opisi so razdeljeni po kategorijah in nato po abecednem vrstnem redu: 

 - 1. tema: razvoj grozdov, upravljanje in politike

 - 2. tema: inovativna orodja pri neodvisnem življenju starostnikov in pametnih domovih: 
sistemi, mreže in IKT storitve
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DP1:	 Kompetenčni	 center	 biomedicinska	 tehnika	 (KC	BMT),	 izbral	
Razvojni center Srca Slovenije, Slovenija

1 Naslov dobre prakse

Kompetenčni center biomedicinska tehnika (KC BMT) 
projekt SAMinZDRAV

2 Podrobnejša tema/problematika dobre prakse

Projekt KC BMT se osredotoča na raziskave in razvoj produktov in aplikacij za zmanjšanje 
invazivnosti zdravljenja in povečanje zanesljivosti ter natančnosti postopkov, ki se izvajajo 
preko 5-ih podprojektov. 

Glavni cilj podprojekta SAMinZDRAV je vzpostaviti koncept neodvisnega življenja za 
starostnike, invalidne in gibalno omejene osebe po prihodu iz bolnišnice. V ta namen je bila 
narejena obsežna raziskava dnevnih navad z diskretnimi biomedicinskimi signali in sicer 
za razvoj novih senzorjev in sistema, ki bi lahko pomagal zdravniku nadzorovati in oceniti 
pacientovo funkcionalno zdravje. Dnevno neodvisno življenje in manj pogoste storitve za 
zunanje paciente lahko občutno izboljšajo kvaliteto življenja.
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3 Pregled vsebin prakse

KC BMT je evropski Kompetenčni center za biomedicinsko tehniko, ki ga upravlja Zavod 
Akademija za laserje in zdravje ter financira Evropski regionalni razvojni sklad in Ministrstvo 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Slovenije. Vizija KC BMT je umestiti Slovenijo 
na globalni zemljevid kot inkubator visoko inovativnih podjetij, ki gradijo najbolj zanimive 
biomedicinske naprave na svetu.

Partnerji konzorcija vključujejo glavne institucije visokega izobraževanja, industrijskih 
predstavnikov in strokovnjakov (grozd) na področju  tehnike in medicine, ki želijo razširiti 
njihove že obstoječe možnosti sodelovanja  z namenom, da se doseže nov nivo sinergije.

KC BMT je organiziran kot grozd (konzorcij podjetij, raziskovalnih inštitutov in strokovnjakov), 
ki sodelujejo predvsem na področju biomedicinske tehnike z namenom, da bi dosegli nove 
nivoje sinergije in pospešili razvoj: 

 - novih terapevtskih virov
 - novih ali znatno izboljšanih senzorjev za nadzorovanje in diagnostiko in
 - kontrolnih sistemov za direktno ali oddaljeno nadzorovanje medicinskih naprav, 

pacientov ali terapevtskih tretmajev. 

4 Cilji prakse

 - 5 projektov
 - 12 partnerjev
 - 120 vključenih raziskovalcev
 - 50 inovacij
 - 15 registriranih patentov
 - 17 novih produktov
 - povečano vlaganje v raziskave in razvoj
 - nove naložbe (razvoj novih produktov in storitev)
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5 Lokacija

 - Slovenija
 - Vključeni partnerji so iz cele države (Ljubljana, Velenje, Maribor, Solkan), koordinator 

sedeža KC BMT je v Ljubljani.

6 Podrobnejši opis prakse 

- Zgodovina in osnovni podatki o vključenih organizacijah
Na biomedicinskem področju v Sloveniji delujejo Inštitut Jožefa Štefana, Univerza v Ljubljani 
in nekatera podjetja (Fotona, itd.). Učinkovito delovanje in sodelovanje v KC BMT prinaša 
osnovne raziskave in biomedicinske aplikacije, ki prinašajo nove produkte in storitve.

- Proces in podrobnejša vsebina prakse
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Slovenije je objavil javni razpis za 
vzpostavitev kompetenčnih centrov v letu 2010. LP – Akademija za laserje in zdravje sta 
se pridružila 12 partnerjem, ki delujejo na razvoju biomedicinske opreme in naprav. Prijavili 
so 5 projektov in uspeli.  KC BMT je bila ustanovljena decembra 2010. Razvojna faza je 
večinoma zaključena na vseh projektih. Trenutno so produkti v testni fazi, ob koncu pa 
bodo rezultati na voljo za javnost.

- Pravni okvir
Partnerji KC BMT so organizirani kot konzorcij industrijskih predstavnikov (podjetij), univerz, 
raziskovalnih inštitutov in bolnišnic. Prijavitelj na javni razpis je bil Akademija za laserje in 
zdravje (LAHA), ki vodi projekt. Partnerji konzorcija so odgovorni prijaviteljem in ne direktno 
ministrstvu. 

Akademija za laserje in zdravje (Zavod LAHA) je bila vzpostavljena s strani enega 
izmed podjetij (Fotona JSC) za upravljanje z grozdom (5 konzorcijev). Njihova naloga je: 
mednarodni pretok informacij, vodenje vseh 5 projektov (komunikacija z ministrstvom, 
finančna poročila, odnosi z javnostmi, itd.).
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- Finančni okvir
Dobra praksa je bila financirana s strani Evropskega regionalnega razvojnega sklada in 
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Slovenije. Deluje v sklopu Operativnega 
programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 v sklopu 1. 
razvojne prioritete.

Upravičenec: LAHA, Stegne 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Celotna vrednost projekta (total operation value): 9.071.937,00 EUR
Sofinancirano: 6.399.863,00 EUR (85% EU, 15% SLO)
Začetek: 15. 12. 2010
Konec: 31. 12. 2014
LAHA je koordinator KC BMT in je odgovoren za vse finančne transakcije med partnerji na 
vsakem projektu. 

Pomembna misija KC BMT je biti močna podpora za področje biomedicinske tehnike na 
univerzi. Na ta način se bodo nove generacije strokovnjakov med študijem naučile osnovnih 
principov v okolju raziskav in razvoja s strani najboljših slovenskih raziskovalnih institucij, 
vključno s KC BMT. Sinergija deležnikov bo pospeševala prenos znanja v industrijo, 
omogočala pospešen razvoj in nove produkcijske cikle, povečala dodano vrednost na 
področju biomedicinske tehnike in izboljšala socio-gospodarsko situacijo.

7 Evalvacija rezultatov 

Možni predstavljeni rezultati, npr. preko indikatorjev, kot so:
Število javno-zasebnih iniciativ - 5.
Število konzorcijev med javno-privatnimi raziskovalnimi institucijami - 5.
Število vključenih uradnih podjetij -5.
Število predstavnikov končnih uporabnikov - 3.
120 zaposlenih, ki so vključeni v grozd.
KC BMT je javno-zasebna iniciativa, organizirana kot konzorcij, 5 projektov ima 5 
specializiranih konzorcijev. Vključenih je 5 zasebnih podjetij (JSC, LTD). Bolnišnice in 
institucije so vključene v raziskavo, testiranje in evalvacijo razvitih novih produktov. 
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- Prednosti
Vodilni partnerji vsakega projekta so zasebna podjetja, ki imajo velike interese za razvoj 
novih produktov in se trudijo doseči uporabne rezultate.

- Slabosti
Glede na to, da je Slovenija majhna država, so dobre izkušnje iz prejšnjega sodelovanja 
med vključenimi partnerji ene izmed večjih prednosti v takem konzorciju. Šibkost je, da ni 
veliko organizacij, ki bi delovale na področju biomedicinske tehnike.

8 Kriteriji za evalvacijo

- Prenosljivost (glejte anekse o prenosljivosti)
Sistem financiranja instrumentov in procesi za razvoj novih produktov v biomedicinski tehniki 
so inovativni. Sistem je lahko prenosljiv na druge države Evropske Unije.

- Vpliv na politike
Povratna informacija za dokumente politik na regionalnem/državnem nivoju je slaba.

- model vključenosti vseh sektorjev
Zasebna podjetja, raziskovalni inštituti in bolnišnice so vključeni v projekt. Poleg kreiranja 
ideje o produktu, to področje testirajo tudi za končne uporabnike. V projektu SAMinZDRAV 
so gospodinjski pripomočki za merjenje zdravstvenih indikatorjev uporabnika nameščeni v 
pametnem domu Dom iRiS na univerzitetnem inštitutu za rehabilitacijo, in sicer z namenom, 
da jih pacienti testirajo.

Vlada (politični odločevalci) ni vključena v izvedbo projekta. Prenos rezultatov v nacionalne 
politike ni cilj kompetenčnega centra. Ugotovitve bodo uporabljene v produkciji.

Kriteriji za ocenjevanje projekta SAMinZDRAV:
- uporaba gospodinjskih pripomočkov za merjenje zdravstvenih indikatorjev
- zmanjšanje stroškov v zdravstvenem sistemu (manj obiskov v zdravstvenih   
 institucijah in bolnišnicah)
- uporabnost tehnologije za starostnike
- povečanje nadzora nad zdravjem starostnikov
- podaljšanje neodvisnega življenja na domu
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9 Opis morebitnih scenarijev 

Podjetja in partnerji uporabijo rezultate projekta, razvijajo prototipe in jih poskušajo vpeljati 
v prakso po koncu projekta. 

10 Kontakt

 - Za kompetenčni center: 
 - http://www.bmecenter.com/en/ 
 - mag. Zore Lukin zore.lukin@fotona.com

Intervju s predstavnikom v Sloveniji: 
http://kr-og.sta.si/2012/06/kc-biomedicinska-tehnika-z-ambicioznimi-nacrti/ 

Za projekt SAMinZDRAV: 
Gorenje: dr. Konrad Steblovnik 
URI-Soca: prof. dr. Imre Cikajlo, Imre.cikajlo@ir-rs.si 
Univerza v Mariboru, FERI: prof. dr. Damjan Zazula 

11 Ostale informacije

http://www.bmecenter.com/en/
Različni dokumenti (poročila, predstavitve, itd.)
Interni dokumenti niso za javnost zaradi zahtev konzorcija.
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DB2:	eVia,	Usklajeno	upravljanje	socialnih	storitev	v	regiji	–	Junta	de	
Castilla	y	León,	izbrala	Fundacija	INTRAS,	Španija

1 Naslov prakse

eVia: Usklajeno upravljanje socialnih storitev v regiji 
Španska tehnološka platforma za zdravje, dobro počutje in socialno vključenost.

2 Podrobnejša tema/problematika prakse

Znanstvena in tehnološka mreža sodelovanja. Ta platforma pokriva področje zdravstva, 
blaginje in socialne povezanosti. Vodena je s strani industrije, zato mobilizira pomembno 
kritično maso raziskav, razvoja in inovativnosti.

3 Podrobnejši pregled vsebin prakse

Tehnološka platforma eVia želi vključiti uporabo tehnologije v zdravstvu, podaljšati 
neodvisno življenje za marginalizirane skupine prebivalstva, izboljšati kakovost življenja in 
neodvisnost starostnikov, podpira integracijo manjšin in priseljencev ter pomaga pri uvedbi 
novih modelov razvoja podeželja in ne-izključevanja.
eVia sledi inovacijam pri uporabi tehnologije s konvergentnih pogledom na socialno-
sanitarno področje.
Ta grozd uporablja informacijsko tehnologijo za promocijo inovacij, ki se osredotoča na 
ljudi kot na integracijo tistih skupin, ki jim grozi izključitev in na spreminjanje socialnega in 
zdravstvenega sistema ter pri tem upošteva dejanske demografske spremembe v Evropi.
eVia je postal nacionalni forum, ki nudi pogled na špansko stanje glede ponudbe razvojnih 
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aplikacij za vse teme, povezane z družbo, kar je bistveno v času gospodarske in politične 
krize: izboljšanje zdravstva in kakovosti življenja za vse prebivalce. 

4 Cilji prakse

 - Doseči pozitiven vpliv na javne in zasebne naložbe v razvoj in raziskave. To bi zelo 
pozitivno vplivalo na kakovost življenja, generacijo kakovostnih služb, povečalo bi 
konkurenčnost podjetij, rast BDP-ja in trajnost državne blaginje.

 - Ohranjanje aktivne povezave z evropskimi institucijami z namenom, da se vpliva na 
politike in programe ter omogoči sodelovanje članov grozda v komitejih, odborih in 
evropskih projektih.

 - spodbujanje strateških projektov razvoja in raziskav za prave rešitve prepoznanih 
problemov.

5 Lokacija

 - Španija
 - nacionalno

6 Podrobnejši opis prakse

eVia je bila vzpostavljena decembra 2007. Vodena je bila večinoma s strani institucionalnih 
agencij, društev uporabnikov in industrij, vendar prav tako s sodelovanjem javnih 
raziskovalnih organizacij. 338 organizacij in več kot 500 strokovnjakov se je združilo pri 
projektu eVia.
Da bi zagotovili predanost vseh članov, je grozd sestavljen iz več organov, ki so strukturirani 
po naslednjem vrstnem redu:
 - generalna skupščina (vrhovni organ)
 - upravni odbor (predsednik, podpredsednik in člani)
 - sekretar (oddelek za raziskave in razvoj)
 - delovne skupine (e-dostop, e-zdravje, AAL-ambient assisted living, ekolab, multikulturno 

upravljanje z znanjem, aktivno staranje)
 - opazovalci (CDTI, ministrstvo za energetiko, industrijo in turizem)



www.innovage-project.eu

36

S sodelovanjem v grozdu eVia so lahko:
 - vzpostavili kontaktno mrežo z različnimi profili
 - prispevali in sodelovali pri strateškem pregledu z nacionalnim in evropskim vidikom
 - sodelovali pri delovnih skupinah in predlagali ideje, koordinirali in sodelovali pri več 

iniciativah
 - prejeli podporo za lansiranje in razvoj projektov: iskanje nacionalnih in mednarodnih 

partnerjev, dajanje nasvetov, strateška orientacija, diseminacija, itd.
 - prejeli najbolj pomembne informacije o novicah, dogodkih, seminarjih, itd.

Glavni cilji so:
 - imeti pozitiven vpliv na javne in zasebne naložbe v raziskave, razvoj in inoviranje
 - biti aktivni člen evropskih institucij
 - ozaveščanje o potrebi za vključitev »dizajna« za vse (razvoj informacijskih tehnologij)
 - usmerjanje edinstvenega pogleda na ljudi pri razvijanju novih tehnologij
 - ustvarjanje strateških projektov za raziskave in razvoj 
 - spodbujanje socialnega inoviranja
 - malim in srednje velikim podjetjem omogočiti dostop do trga
 - diseminacija dejanj in aktivnosti platforme
 - finančni okvir: od 2008 do 2011, Platforma eVIA je bila financirana tako zasebno kot 

tudi javno. V zasebnem sektorju sta ga podprli Fundacija ONCE in AMETIC (predhodno 
AETIC). V javnem sektorju pa je bil podprt preko razpisa »AVANZA I+D+i/Konkurenčnost« 
v okviru Španskega nacionalnega načrta za raziskavo, razvoj in inoviranje 2008-11. 
Leta 2012 so bile aktivnosti, ki so bile izvedene preko eVIA financirane s strani Fundacij 
ONCE in AMETIC. Ministrstvo za industrijo, energetiko in turizem ter Ministrstvo za 
gospodarstvo in konkurenčnost podpirata delo Platforme eVIA.

7 Evalvacija prakse

 - eVIA je bila vzpostavljena leta 2007. Od takrat je platforma organizirala in sodelovala pri 
lansiranju veliko iniciativ z namenom, da se spodbuja učinkovita španska participacija 
pri raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih programih in olajša vzpostavitev zdravstvenih 
rešitev na trgu. Nekatere izmed najbolj pomembnih  iniciativ so: EU SME eHealth 
Competition (2nd edition), Innovation ICT Health Tour (1st Edition), Conference on 
Social Spaces for Research and Innovation (5th Edition), eVIA Annual General Meeting 
(6th Edition) and AAL Forum (eVIA belongs to the AAL Forum Programme Committee 
since 2010). 

 - eVIA je zbrala več kot 600 strokovnjakov s področja zdravja, blaginje in socialne 
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povezanosti in več kot 400 entitet, od katerih je 43% podjetij (velikih, malih in srednje 
velikih), 23% univerz, 13% zasebnih raziskovalnih centrov, 13% združenj/fundacij in 8% 
javnih institucij: 

• sekretariat eVIA deluje skupaj z nacionalnimi in evropskimi institucijami z 
namenom, da pomaga osnovati vsebino različnih znanstvenih in tehnoloških 
programov, ki so povezani s to temo. Sodelujemo tudi z namenom, da bi spodbujali 
vključitev španskih entitet v te programe. Nekatere od institucij, s katerimi ponavadi 
sodelujemo na nacionalnem nivoju, so: Ministrstvo za industrijo, energetiko in 
turizem Španije, Ministrstvo za gospodarstvo in konkurenčnost Španije, Center 
za industrijski tehnološki razvoj – CDTI, več avtonomnih skupnosti, kot so 
Madrid, Junta de Andalucía, Valencia, Extremadura, Galicija ali Katalonija. In 
na evropskem nivoju: Generalni direktorat za komunikacijske mreže, vsebine in 
tehnologije (DG CNECT, Evropska komisija), Generalni direktorat za zdravje in 
potrošništvo (DG SANCO, Evropska komisija) in the »Ambient Assisted Living 
Joint Programme Central Management Unit« (AAL JP CMU).

 - državni in mednarodni projekti: eVIA je do sedaj nagradila 73 različnih projektov in 
predlogov z oznakami kvalitete. Sekretariat je prav tako pomagal graditi mednarodne in 
državne konzorcije in je svetoval glede različnih vidikov predlogov in ciljnih programov.

 - Priznanja: 
• leta 2010 je bila eVIA ,s strani španske informativne zveze za zdravje (SEIS), 

nagrajena z Nacionalno nagrado za računalništvo v zdravstvu zaradi razvitih 
diseminacijskih aktivnosti v namene spodbujanja razvoja informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij v zdravstvu med letom.

• eVIA aktivno deluje in spodbuja participacijo v naslednjih evropskih iniciativah: 
»Ambient Assisted Living Joint Programme«, »Competitiveness and Innovation 
framework Programme – ICT Policy Support Programme«, »7th Framework 
Programme – ICT Challenge 5«, »European Innovation Partnership on Active 
and Healthy Ageing«.

 - eVia sodeluje z vsemi evropskimi programi in ukrepi, vključuje raziskovalna področja 
delovnih skupin, ki so vključene v ta grozd/platformo.

 - eden izmed ciljev projekta eVia je diseminacija španskih projektov v sektorju tehnologije 
za zdravstvo, blaginje in socialno povezanost. »Suplai« – podporna platforma za 
inoviranje je spletni platforma, kjer so vidni vsi tekoči ali izdelani projekti in prav tako 
prihodnje projektne iniciative za nacionalne ali mednarodne razpise – vedno v okviru 
Zdravstvenih tehnologij, blaginje in socialne povezanosti.

 - eVia podeljuje certifikat za kakovosti, ki potrjuje da je posamezen projekt v skladu s 
prioritetami Strateške raziskovalne agende. Projekt, ki je nagrajen s tem žigom, vključuje 
področja znanja in načrte tehnološkega razvoja o teh prioritetah. Žig se lahko pridobi 
prostovoljno, koordinator pa mora samo izpolniti obrazec.



www.innovage-project.eu

38

 - Faktorji uspeha:
• obstoj sistema znanosti, tehnologije in inovacij s tehnološkimi korporacijami in 

močnimi tehnološkimi centri, s kapacitetami v ključnih tehnologijah za razvoj 
grozda.

• Obstaja raznolika skupina akterjev iz različnih sektorjev (zdravstveni centri, 
podjetja, itd.), ki tvorijo grozd.

• Spletna platforma kot diseminacijsko orodje in kraj, kjer se lahko spozna 
raziskovalce in projekte, tako tekoče kot tudi že izvedene.

• Porazdelitev članov grozda v različne delovne skupine glede na aktivnosti 
podsektorja. Te specializirane skupine predstavljajo pomemben kontakt in 
projektne mreže ter druge izvedbe.

 - Šibki elementi: 
• Podjetja (velika, mala in srednje velika podjetja) tvorijo najvišji procent članov 

eVIA. Sekretariat poskuša pritegniti več organizacij končnih uporabnikov, ki so 
ključne pri definiranju potreb uporabnikov in tako ključne za uspeh projekta. 
Trenutno sekretariat sodeluje z RED ITEMAS (mrežo, ki jo tvorijo bolnišnični 
raziskovalni oddelki) in bodo kmalu podpisali dogovor o sodelovanju z njimi.

8 Kriteriji za evalvacijo

 - Vpliv na politike: Leta 2012 sta eVIA in AMETIC definirali načine in vsebino za vplive na 
nacionalne strategije. 

 - Model vključevanja deležnikov: Zaradi značilnosti aplikacije, eVIA poudarja vključevanja 
končnega uporabnika, organizacij kot »Once Foundation«, Rdeči križ, ki so zadolžene 
za upravljanje, vendar tudi za razvoj specifičnih metodologij za vključitev uporabnikov, 
kot so živi laboratoriji in prostori za odprto inoviranje. 

 - Višja kakovost storitev in prihranek denarja za javno zdravstvo / čim daljše neodvisno 
življenje starostnikov na domu: 

• Izboljšanje kakovosti življenja, zdravstvo, izobraževalni nivo, itd. ustvarjajo 
antagonistični učinek pričakovanemu. Kljub temu, da so starostniki, število 
invalidnih ne narašča v istem obsegu. Rezultat bo vse več starostnikov, ki bodo 
živeli neodvisno na svojem domu, posledice pa bodo:

 » Vlade bodo lahko zmanjšale relativne stroške hospitalizacije 
starostnikov

 » Starostniki bodo lahko živeli v svojem okolju dlje časa
• Nacionalne in evropske politike spodbujajo razvoj tehnologij z asistenco, saj 

znatno zmanjšuje relativne stroške zdravstva in zagotavlja boljšo kakovost 
življenja starostnikov.
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 - Zmanjšanje porabe energije, prispevek k trajnosti: eVIA spodbuja učinkovito 
raziskovanje, razvoj in inovacijske projekte ter povečuje vidnost obstoječih zdravstvenih 
rešitev na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Eden izmed ciljev je pomagati, da se 
umestijo na masovni trg.

 - Stopnja inovacij (upravljanje, zbiranje finančnih sredstev, financiranje instrumentov, 
marketing, internalizacija, procesi, storitve, itd.): AMETIC je sekretariat eVIA, medtem 
ko ima Fundacija ONCE v rokah predsedstvo. eVIA se financira zasebno kot tudi javno. 
Platforma uporablja različne medije za diseminacijo informacij: spletne strani eVIA in 
AMETIC, skupina LinkedIn, Twitter, Flickr, RSS. eVIA organizira in se udeležuje številnih 
nacionalnih in evropskih dogodkov, kjer predstavi svoj namen in aktivnosti.

9 Kontakt

Estefanía Olmos: eolmos@ametic.es

10 Ostale informacije

http://evia.imasdtic.es/
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DB3:	GAC,	izbrala	Občina	Geroskipou,	Ciper

1 Naslov dobre prakse

GAC – Podporne zdravstvene storitve za dnevno oskrbo v času rehabilitacije za paciente po 
operaciji na inteligentnem domu

2 Podrobnejša tema/problematika prakse

Inovativne rešitve v sektorju storitev z namenom, da se pomaga osebi zadostiti njegove 
potrebe v inteligentnem domu GAC, še posebej v času rehabilitacije po operaciji. 

3 Pregled vsebin prakse

Center nege za odrasle Geroskipou je dnevni center za oskrbo odraslih na območju 
Gerokskipou. Center trenutno dnevno oskrbi približno 180 oseb, tako da zagotovi pretežno 
zdravstvene storitve, oskrbo na domu in družbeno vključevanje. Zgrajeno je bilo za 
starostnike, in sicer v pomoč pri njihovih dnevnih potrebah. Institucija je zaživela leta 2002.

4 Cilji prakse

Cilji so naslednji:
 - preučiti zahteve in potrebe starostnikov z zdravstvenimi težavami v inteligentnem domu 

in po operaciji;
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 - identificirati potencialne instrumente za izboljšanje orodij in storitev za čas rehabilitacije;
 - ustvariti bazo za nadaljnje raziskave in razvoj na to temo;
 - vplivati na strateško politiko s predlogom o specifičnih ukrepih;
 - specificirati metode in storitve, ki jih je potrebno razviti v inteligentnih domovih;
 - vključiti šolstvo v raziskovanje in razvoj zdravstva ter uporabiti njihovo znanje pri 

identificiranju rešitev. 

5 Lokacija

 - Ciper
 - Občina Geroskipou/območje Paphos

6 Podrobnejši opis prakse 

Ves trud je usmerjen v zbiranje rešitev za izvedbo novih metod in storitev za izboljšanje 
kvalitete življenja in življenjskih pogojev ljudi, ki so bili operirani. Fokus raziskave je Center 
nege za odrasle Geroskipou, kjer strokovnjaki iz medicinskega in IKT sektorja raziskujejo 
dnevne navade in potrebe odraslih oseb, ki imajo zdravstvene probleme in so imeli pred 
kratkim operacijo. Strokovnjaki sodelujejo pri aktivnostih centra in političnih temah.

7 Evalvacija prakse 

 - Dobra praksa GAC se fokusira na potencialno znanje akademske raziskave in na 
strokovni pristop zasebnih podjetij.

 - Kontaktirali smo podjetja, ki se ukvarjajo z zdravstvenimi storitvami, zasebne klinike, ki 
bi se lahko vključile v oskrbo oseb preko Centra za starostnike Geroskipou.

 - Predlogi, ki bodo posredovani naprej, po temeljitem pregledu trenutnih zahtev in potreb 
po operaciji v inteligentnem domu, bodo služili kot osnova za spremembe in izboljšave 
oskrbe. Prav zato je močan konzorcij udeležencev, še posebej iz raziskovalnega 
sektorja (akademski sektor), zelo pomemben, kot tudi prispevek zasebnega sektorja o 
zadovoljstvu končnih uporabnikov.

 - Občina Geroskipou in Gospodarska zbornica Paphos ter Urad za industrijo in sodelovanje 
ciprske univerze za tehnologijo so še vedno v kontaktu z 9-imi podjetji, ki bi lahko 
prispevala k identifikaciji rešitev. 
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8 Kriteriji za evalvacijo 

Za evalvacijo so bili upoštevani naslednji kriteriji:
• Dobra praksa Občine Geriskipou vključuje akademsko in strokovno znanje. 

Akademski prispevek se meri z vključenostjo empiričnih rezultatov. 
• Vključitev zasebnega sektorja, ki določa prilaganja na specifične potrebe  
• Izvedba okolju prijaznih metod.
• Stopnja inovacij v procesih in rezultatih.
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HABITECH
A Green and Smart R&IDC. Research, industry 
and public administration cooperate to build up 
a multidimensional eco-system that enhances 
innovation, business and eco-friendly policies. 

www.habitech.it
www.greenmap.it
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Contact

Resume

Habitech is an Italian company of 300 entities, which works as 
service provider for partners and external clients. It is one of the 
most highly regarded Consortia in Europe for eco-innovation and 
environmental sustainability. Since 2007, its fi elds of action are 
energy, mobility and sustainable building.  

The core business of HABITECH is to mainstream international 
green buildings quality standards and to provide guidance 
for realizing greener buildings. Habitech lead the innovation 
players toward common goals in a cooperative way of working. 
It’s a facilitator of knowledge transfer and best practice sharing. 
The objective of the practice is to translate the HABITEC success 
factors into practical guidelines for decision-makers and cluster 
managers of other countries.

Key Messages

1)  Eco-Innovation facilitator: In just 5 years HABITECH bridge 
the gap between off er and demand of Innovation, by matching 
market needs with companies and research potentials.

2) Right market choices: the promotion of quality standards in 
sustainable buildings is a key factor to gain market niches.

3) Public initiative is fundamental to start up a cluster. But then a 
durable business plan should be create to grow, gain freedom of 
action, gather stakeholders and brought in innovative projects. 

4) The PA-Cluster ideal relationship is made of: mutual 
trust, common goals and coordinated work, with separated 
governances. 

5) Internationalization of innovation: a healthy Cluster cannot 
do without diversifi cation and internationalization of actions 
and transnational cooperation for research and innovation 
projects. 

TEMPLATE GOOD PRACTICE_IT.indd   1 08/04/2013   15:14:53

DB4:	HABITECH,	izbrali	Regija	Marche	in	SVIM,	Italija

1 Naslov dobre prakse

HABITECH, inovacijski grozd zelenih in pametnih tehnologij: 
Ko raziskave, industrija in javna administracija sodelujejo z namenom, da bi vzpostavile 
večdimenzionalen eko-sistem, ki izboljšuje inovacije, poslovanje gospodarstva in politike.

2 Podrobnejša tema/problematika prakse

Model oblasti – vključitev deležnikov – metode za izboljšanje inovacij – strategije za zbiranje 
finančnih sredstev – prenos znanja in tehnologije – internacionalizacija inovacij.

3 Pregled vsebin prakse

Od leta 2007 HABITECH uspešno deluje  v okviru italijanskih tehnoloških grozdov. 
HABITECH  je lociran v severovzhodni Italiji, blizu Trenta – province s statusom avtonomnega 
ozemlja, ki Rimu pošilja 10% davkov. Njegova področja so energetika, mobilnost in trajnost. 
HABITECH je konzorcij 300 entitet, večinoma zasebnih, ki deluje na trgu kot ponudnik 
storitev za partnerje in zunanje stranke. Priznana Univerza v Trentu, ena izmed najbolj 
inovativnih raziskovalnih institucij v Italiji, je tudi članica HABITECH-a. HABITECH vzpodbuja 
sodelovanje med člani in deležniki in zagotavlja podporo za tehnološko izmenjavo, okoljsko 
politiko na lokalnem in evropskem nivoju, inovativne projekte, zaščita intelektualne lastnine, 
ustvarjanje skupnih podjetij, skupni marketing, internacionalizacija podjetij in črpanje EU 
sredstev. Vendar je bistvo HABITECH-a promocija mednarodnih standardov kakovosti za 
eko-zgradb (LEED, ARCA, GBC HOME) in zagotavljanje povezav do arhitektov, urbanih 
načrtovalcev in gradbenih podjetij za izgradnjo eko-zgradb. HABITECH je bil vzpostavljen 
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v podjetniške namene, in ne da mu bodo poveljevala politična telesa: po statutu HABITECH 
ne more biti javna last nekoga za več kot 50% delnic. Od leta 2012 je zasebno-javna last 
85%:15%.
HABITECH je izredno pomemben za izmenjavo dobrih praks pri projektu INNOVAge, in 
sicer zaradi:
 - Jasnega sovpadanja med področji dela grozda HABITECH in aktivnosti projekta 

INNOVAge glede eko-zgradb in energetike;
 - Visoka sposobnost HABITECH-a za povezovanje najbolj naprednih podjetij in institucij 

z območja in njegova vloga kot povezovalec, 
 - HABITECH predstavlja odličen primer javno-zasebnega partnerstva. Kljub temu, da je 

kapital HABITECH-a pretežno v rokah zasebnikov, jim močna naveza s Provinco Trento 
omogoča, da sodelujejo pri pripravi vseh zakonov in načrtov, povezanih z energetiko, 
transportom ali gradbeništvom (npr. energetski načrt 2012-2020).

 - Upravljanje grozda HABITECH je nekonvencionalno (zasebni deležniki štejejo več 
kot javni deležniki), kar se je izkazalo za učinkovit model za sodelovanje z lokalnimi 
odločevalci, Univerzo v Trentu in drugimi deležniki.

 - Model poslovanja, ki ga predlagajo, je zelo uspešen, kar je bilo dokazano na trgu že vse 
od njihovega začetka.

 - HABITECH je eden izmed najbolj uglednih konzorcijev v Evropi na področju eko-inovacij 
in trajnostnega razvoja. 

4 Cilji prakse

Cilj dobre prakse je razumeti in poudariti glavne dejavnike uspeha za HABITECH (kot so 
jasno in uravnoteženo javno-zasebno partnerstvo, sposobnosti povečanja interesa za 
vprašanja trajnosti pri vseh deležnikih, učinkovit model upravljanja) in jih prenesti v praktične 
smernice za odločevalce in vodje grozdov drugih držav, tako da se lahko prilagodijo in 
uporabijo te elemente v svojem gospodarskem in političnem kontekstu. Tako imajo možnost 
razvoja raziskovalno-inovacijskih grozdov, ki bodo uporabili pozitivne rezultate, ki jih je 
dosegel HABITECH.   

5 Lokacija

Rovereto, Avtonomna provinca Trento, Italija
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6 Podrobnejši opis prakse

Izvor	(zgodovina	in	osnovni	podatki)
Prva ideja o razvoju razvojno-raziskovalnega grozda se je porodila med leti 2004-2005, 
ko je razvojna agencija Province Trento, Trentino Sviluppo, izvedla industrijsko analizo 
in študije o izvedljivosti, ki so nakazovale priložnost za vzpostavitev lokalnega grozda o 
energetiki in trajnostni gradnji z dobrimi tržnimi potenciali. Razvoj je podprla tudi provinca. 
Po začetnih korakih je bil HABITECH uradno ustanovljen leta 2006, in sicer kot rezultat 
sporazuma, ki sta ga podpisala Provinca Treto in Ministrstvo za raziskave in visoko šolstvo 
(MIUR), ki sta ustanovila Tehnološko park na zemljišču v lasti province. Od takrat dalje je 
HABITECH vključen na seznam raziskovalnih in tehnoloških grozdov, ki so certificirani s 
strani MIUR (leta 2012 je obstajalo že 24 takšnih grozdov v Italiji). Leto pozneje je HABITECH 
že postal konzorcij s svojim statutom in pravilniki. Leta 2007 so bili samo 4 ustanovni člani, 
vsi predstavniki javnega sektorja (od tega 2 lokalni raziskovalni fundaciji, Trento Sviluppo in 
Univerza v Trentu). Sedaj je 171 članov, večina zasebnih entitet (85%-15%). 
  
Podrobnejši	opis	dobre	prakse
Od vsega začetka se HABITECH fokusira na standarde kakovosti kot fokus svojega 
področja aktivnosti. HABITECH je v italijanski gradbeni sektor vpeljal ameriški certifikat 
za trajnostne zgradbe LEED, ki so jih že uporabili v 120 zgradbah po vsej Italiji. Dandanes 
informirajo in usposabljajo gradbenike, arhitekte in dobavitelje materialov o tem kako 
zadostiti kriterijem LEED in tako pridobiti LEED certifikat za njihove zgradbe ali produkte. 
HABITECH prav tako izvaja promocijo certifikata ARCA za nove lesene zgradbe. Poleg 
certificiranja kakovosti je HABITECH tudi:
 - Strateški partner za lokalne politične odločevalce (Provinca Trento) kot podpora 

pripravi strateških načrtov in regulativnih aktov o energetiki, transportu, konstrukcijah in 
urbanem načrtovanju.

 - Posrednik izmenjave tehnologije/znanja in dobrih praks med člani in nečlani preko 
seminarjev, študijskih obiskov, izmenjav zaposlenih, usposabljanj, tematskih delavnic, 
itd. 

 - Svetovalec za inovacije, ki pomaga pri razvoju in hkrati ocenjuje inovativne projekte.
 - Ustanovitelj in vodja več skupnih podjetij, ki vključujejo člane in nečlane, ustanovljene 

z namenom prijav na nacionalne/evropske razpise in ponuja »all-inclusive« svetovalne 
pakete za eko in energetsko učinkovite zgradbe.

 - Posrednik procesov internacionalizacije za člane in nečlane, ki se nanaša na nove 
trge preko znamke HABITECH International. Do sedaj so najbolj pomembne izkušnje 
povezane z večjimi energetskimi projekti v Romuniji. 

 - Inkubator novoustanovljenih podjetij
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 - Sponzor novega predmetnika na lokalni univerzi in institucijah VET Province Trento, ki 
se fokusira na vprašanja trajnosti.

 - Prijavitelj na nepovratna sredstva za partnerje preko skupnih tehnoloških iniciativ, 
projektov, financiranih s strani Evropske Unije (Okvirni program 7, IEE) in čezmejnih 
strateških iniciativ (npr. Zeleni koridor).         

HABITECH zaposluje 19 ljudi s povprečno starostjo 30 let. Skupni bilančni prihodki vseh 
članov HABITECH-a je 1 milijarda EUR. Skupno zaposluje 8000 ljudi. 
 
Pravni okvir: 
HABITECH je profiten konzorcij javnih in zasebnih entitet z omejeno odgovornostjo. Po 
statutu morajo zasebne organizacije imeti v lasti več kot 50% kapitala konzorcija. Vsako 
zasebno podjetje ima lahko največ 5 enot, saj se tako prepreči, da bi kartel velikih investitorjev 
prevzel konzorcij. Kapitalski vložek (enota) znaša 1000 EUR, letna članarina pa 500 EUR.

Finančni	okvir:
HABITECH je začel z 1,8 milijona EUR, ki jih je prispevala Avtonomna provinca Trento, v 
obliki 5 letnega financiranja letnih naložb, od leta 2007 do 2011. Ker je bil Trentino Sviluppo 
(interna služba province Trento) glavni podpornik HABITECH-a, je bilo logično, da je imel 
grozd dostop do te javne finančne podpore. V 5 letih je HABITECH naredil 4,8 M EUR 
dobička, večinoma s prodajo podpornih inovacijskih storitev, del pa tudi preko skladov EU 
in članarin. Kar pomeni, da so do sedaj dosegli popolno finančno neodvisnost od lokalnih 
javnih sredstev. Trenutno 90% dobička HABITECH-a predstavlja trženje storitev grozda, 
ki jih prodajajo partnerjem in zunanjim strankam, in sicer po prilagojenih cenah. Ocena 
prihodkov grozda za leto 2012 je približno 1,5 M EUR. 

7 Evalvacija dobre prakse

Dejavniki	uspeha:
 - V samo 5 letih je HABITECH-u uspelo premostiti vrzel med ponudbo in povpraševanjem 

v inovacijskem sektorju, z usklajevanjem tržnih potreb s podjetji in raziskovalnimi 
potenciali. Uspeh HABITECH-a temelji na podlagi SWOT analize pomanjkljivosti (nizka 
stopnja inovacij v gradbenem sektorju), prednosti (tradicionalna pozornost na okoljska 
vprašanja s strani lokalnih skupnosti, podjetij in družbe, izključevanje dominantnih 
industrijskih okrožij, ki hočejo preventivno oprostitev na področju okoljskih vprašanj in 
so nepripravljeni na  spremembe) in priložnosti (zgodnje razumevanje pomembnosti 
zelenega gospodarstva kot vodilno gospodarsko področje prihodnosti v EU).
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 - Sposobnost premostitve nezaupanja med inovacijskimi deležniki (univerza proti 
podjetjem, mala in srednje velika podjetja proti velikim podjetjem, itd.) in spodbujanjem 
medsebojnega sodelovanja. Rezultati se dosežejo z visoko stopnjo prepričanja deležnikov, 
da je izmenjava znanja in virov postopna in ni škodljiva za posel ter tehnološki napredek. 
Izbira članov grozda je naslednji glavni dejavnik uspeha: vsak deležnik ne predstavlja 
dodano vrednost za izboljšanje kakovosti projektov, če niso povsem predani viziji grozda 
in ciljem. HABITEC-a se novim članom ne predstavlja kot reševalec problemov, ampak 
kot posrednik pri iskanju sinergij, ki ustvarja pogoje za razvoj in napredek za vse člane.

 - HABITECH je zanesljiv partner lokalne skupnosti (Provinca Trento) pri strateškem 
načrtovanju na področju energije in okoljskih vprašanj. Zakonodajalcem predstavljajo 
strokovno podporo na teh področjih, kot tudi zakonite nosilce interesov vseh inovacijskih 
akterjev. Prav zato preko njih dobijo dobro povratne informacije o razvojnih politikah. 

 - Provinca Trento je član konzorcija preko razvojne agencije Trentino Sviluppo z veliko 
manj kot 50% kvot, kar pomeni, da imajo odločevalci znotraj HABITECH-a vpliv, vendar 
še vedno nimajo možnosti odločanja o rešitvah, o katerih se mora najprej strinjati večina 
zasebnih partnerjev.

 - HABITECH je ustvaril pozitiven odnos z lokalnimi finančnimi institucijami: banke in 
investitorji največkrat lažje odobrijo večje vsote kreditov za velike načrte na temo eko-
transporta in energetske sanacije stavb, saj jim HABITECH predstavlja zanesljivega 
poslovnega partnerja, ki izvaja donosne projekte. 

 - Prave tržne odločitve: od začetka je HABITECH razumel, da je promocija standardov 
kakovosti pri trajnostnih zgradbah (LEED in drugih) glavni dejavnik za pridobitev širše 
tržne niše. 

 - Uspešen poslovni model, ki zagotavlja finančno trajnost in tako daje neodvisnost od 
političnih interesov. 

Slabosti:
 - končni uporabniki so pri razvoju produktov še vedno na stranskem tiru, njihovo 

vključevanje v HABITECH je še vedno majhno. Člani sami dajejo pobude in sprašujejo 
po vključevanju končnih uporabnikov. Načrtovane sheme, kot so Inovacijski laboratoriji, 
še vedno niso vzpostavljene, medtem ko bi morali upravljalci Inovacijskega grozda 
stalno spodbujati Nove inovacijske pristope.

 - Možno je, da je HABITECH preveč usmerjen na trge: poslovna usmerjenost HABITECH-a 
mu je dala zelo dobro finančno stabilnost in ga osvobodila odvisnosti od podpore javnih 
sredstev. Vendar je lahko tak poslovni model preveč vezan na tržne trende, ki po definiciji 
upočasnijo rast dobička. Večja privlačnost financiranja s strani EU bi lahko zmanjšala 
te tržne prekinitve. Med drugim zasebni interesi podjetij ne sovpadajo vedno s cilji. Kaj 
bi zastopal HAITECH, če bi državni predpisi na področju eko-gradbeništva vplivali na  
poslovne načrte HABITECH-a? Bi po takem scenariju HABITECH deloval kot lobist 
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proti boljšim okoljskim gradbenim standardom? Kaj je pravi cilj HABITECHa, trajnostna 
gradnja ali finančna dobičkonosnost?  

8 Kriteriji za evalvacijo 

Lestvica kvalitativne evalvacije, po naraščajočem vrstnem redu: nepomembno – nezadostno 
– zadovoljivo – dobro – zelo dobro – odlično:
 - Prenosljivost (glejte dodatek prenosljivost)
 - Vpliv na politike ZELO DOBRO: učinkovito sodelovanje pri strateškem načrtovanju s 

proaktivnostjo Province Trento v platformah evropskega sektorja, ki omogočajo vpliv na 
EU institucije pri predpisih na področju eko-gradnje. 

 - Model vključevanja deležnikov: NEZADOSTNO: dobra vključenost javnega, zasebnega, 
finančnega in raziskovalnega sektorja. Sodelovanje HABITECH-a s končnimi uporabniki 
je slabo. 

 - Višja kakovost storitev ZELO DOBRA: kakovost provizije storitev je zelo visoka, kot je 
bilo dokazano z naraščajočim dobičkom grozda.

 - Varčevanje denarja za javno zdravstvo! NEZADOSTNO: inteligentni domovi z asistenco 
niso direktno vključeni v aktivnosti HABITECH-a, tako da imajo njihovi projekti majhen 
pozitiven vpliv na javno porabo za zdravstvo.

 - Za daljšo neodvisnost starostnikov na domu NEPOMEMBNO: ni specifičnih projektov o 
problemih staranja.

 - Sprejemanje tehnologije in politike s strani starostnikov NEPOMEMBNO: glejte zgoraj. 
 - Zmanjšanje energije, prispevanje k trajnosti ODLIČNO: varnejše in eko-energije ter 

eko-trajnost so glavni cilji HABITECH-a. 
 - Stopnja inovacij (pri vodenju, zbiranju finančnih sredstev, financiranju instrumentov, 

trženju, internacionalizaciji, procesih, storitvah, itd.) ZELO DOBRO: večina inovativnih 
vidikov je povezana s: 

• strukturo vodenja s strani zasebnih organizacij z veliko prisotnostjo javnega 
sektorja - struktura, ki prinaša pozitivne sinergije;

• bistvo ponujenih storitev na podlagi certifikata kakovosti za eko-gradnjo, območje 
z visoko komercialno vrednostjo, ki v Italiji še vedno ni imela unikatnega, uradno 
priznanega standarda;

• povezovanje deležnikov na podlagi vsebine in ne geografskih meja (tudi 
organizacije, ki niso locirane v Trentu, lahko postanejo članice);

• proces internacionalizacije: iskanje in prilagoditev novim trgom z »all-inclusive« 
svetovanjem in povezovanjem primernih podjetij pod znamko HABITECH 
INTERNATIONAL.
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9 Pridobljena znanja iz prakse

Iniciativa, ki mora biti podpora s strani javnega sektorja, je glavni faktor za začetno 
ustanovitev grozda, vendar je potrebno hitro uvesti uspešen poslovni model za rast, se 
osvoboditi političnih vplivov, izbirati različne deležnike in začeti izvajati prave inovativne 
projekte. Lokalni in nacionalni deležniki so partnerji, s katerimi mora grozd sodelovati kot 
svetovalec za strateško načrtovanje in lobist pri pripravi predpisov. Najboljša struktura javno-
zasebnega grozda temelji na skupnem zaupanju, skupnih ciljih in jasno koordiniranemu 
delu grozda brez vpliva lokalnih politik. 
Širši vidik delovanja tudi zunaj področja grozda, je drug pomemben faktor uspešnega 
razvojno-inovacijskega grozda: v globaliziranem svetu, kjer je prisotna močna tuja 
konkurenca in se zmanjšujejo državne pomoči, so diverzifikacija in internacionalizacija 
aktivnosti (i.e. HABITECH INTERNATIONAL, čezmejno povezovanje podjetij), 
transnacionalno sodelovanje na področju raziskav in inovacijskih projektov na evropskem 
in svetovnem nivoju, strategije brez katerih uspešen grozd ne more funkcionirati.

10 Kontakt

Spletne strani: 
www.habitech.it 
www.greenmap.it 
e-mail: andrea.tomasi@dttn.it

11 Ostale informacije

 - Letno poročilo o aktivnostih HABITECH-a lahko prenesete z www.habitech.it.
 - predstavitev HABITECH, brošura in informativni material je na voljo na spletni strani 

www.habitech.it.
 - Za ogled promocijskih videov obiščite HABITECH na Youtube-u.  
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DB5:	Tovarna	zdravja,	izbral	Baltski	inštitut,	Finska

1 Naslov prakse

Tovarna zdravja

2 Podrobnejša tema/problematika prakse

Grozd Tovarna zdravja je fokusiran na zdravstveno tehnologijo in razvoj storitev, predvsem 
na področju dobrega počutja, senzorike, komunikacij, varnosti, nadzorovanje zdravja in 
preventivo. Z znanjem usmerja (določa mejne vrednosti) podjetja pri  razvoju novih tehnologij 
in storitev.

3 Pregled vsebin prakse 

Tovarna zdravja ustvarja industrijski preboj v tehnologiji, ki temelji na zdravstvenih storitvah 
in iskanju rešitev. Preboj prispeva k reševanju domačih izzivov na področju zdravstva in 
spodbuja razvoj novega finskega izvoznega sektorja. Tovarna zdravja bo tako postala 
mednarodno priznana točka za inovacije s področja novih tehnologij v zdravstvu.
Tovarna zdravja združuje prednosti svojih raziskovalnih partnerjev, ki razvijajo in lansirajo 
praktične rešitve v zdravstvenih storitvah, ki jih zagotavljajo operativni partnerji. Namen 
dela grozda je prenos rešitev iz akademskih raziskav v inovacije in aplikacije.

4 Cilji prakse 

Tovarna zdravja povezuje zainteresirane deležnike s področja zdravstva v platformo, ki 
ustvarja izume, aplikacije, rešitve, storitve in predstavlja podporno okolje za nova podjetja 
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na mednarodnih trgih. 
Tovarna zdravja zagotavlja koncepte rešitev, ki ponujajo novo uporabno tehnologijo kot 
odgovor na izzive v finskem zdravstvu.
Uspeh Tovarne zdravja se bo meril po stopnji prihodkov tržno uspešnih inovacij preko novih 
podjetij. Drugo merilo uspeha bo število zaposlenih na Finskem, ki jih bodo zaposlovala ta 
nova podjetja znotraj Tovarne zdravja. Drugi neposredni rezultati vključujejo nove raziskave 
in izobraževanje, ki bodo zagotovljene v novih tehnologijah v zdravstvu.
Posredno želi Tovarna zdravja vplivati na splošno zdravstveno stanje Fincev.

5 Lokacija

Finska, mesti Helsinki in Espoo

6 Podrobnejši opis prakse 

Grozd Tovarna zdravja v praksi:
1. Identifikacija problemov, ki jih je možno rešiti z povezovanjem industrije, start-up 

podjetij in ponudnikov zdravstvenih storitev ter zavarovalniškega sektorja.
2. Financiranje novih inovativnih rešitev in omogočanje pilotnih programov.
3. Vodenje, podpora, mentoriranje in mreženje razvojnih oddelkov.
4. Razvoj in ustanavljanje novih »spin-off« podjetij. 
5. Diseminiranje rezultatov akademskih raziskav.
6. Ustvarjanje vozlišča za ekosistem inovacij v zdravstvu.
7. Zagotavljanje izobraževanja s področja upravljanja inovacij za študente in industrijo.

Tovarna zdravja ustvarja platformo za raziskovanje, izobraževanje, inovacije in zagon 
novih podjetij v zdravstvenih storitvah in industriji rešitev. Glavni cilj je uporaba tehnologije 
v zdravstvu in povezovanje tehnologije, posla in oblikovanja.
Platforma Tovarne zdravja služi kot temelj za ekosistem tehnologij v zdravstvu z 
zagotavljanjem sistematičnih koordinacijskih aktivnosti, dogodkov in mreženja. Zagotavlja 
dostop do okolja živih laboratorijev v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah v regiji 
Helsinki.
Tovarna zdravja zagotavlja sistematsko podporno okolje za novoustanovljena podjetja, ki 
bodo razvita kot mednarodno prepoznani inovatorji na področju zdravstva ter ustvarjajo 
prihodek in zaposlitvene možnosti na Finskem. Tovarna zdravja deluje na podlagi poslovne 
logike identifikacije praktičnih poslovnih rešitev, tako da spremeni kompleksne koncepte 
v preproste in konkretne, razume in ustvarja vrednostne mreže, ki pomagajo podjetjem 
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testirati praktične koncepte, ki imajo možnost za preboj na trg v manj kot dveh letih.

PARTNERJI:
 - Univerza v Aaltu
 - VVT
 - Univerza v Helsinkih
 - Mesto Helsinki
 - Mesto Espoo

IZVEDBA:
2012: 
 - načrtovanje Tovarne zdravja in povezovanje partnerjev
 - predavanja zdravstvenega foruma
 - načrtovanje financiranja

2013: 
 - začetni partnerji ustvarijo pravni okvir za ekosistem
 - predavanja, raziskave, seminarji in druge aktivnosti
 - prvi primeri novoustanovljenih podjetij
 - financiranje delovanja

2014:
 - pravni okvir za ekosistem je vzpostavljen, vključenih pa je vedno več partnerjev
 - predavanja, raziskave, seminarji in druge aktivnosti
 - 10 primerov novoustanovljenih podjetij
 - 1 novoustanovljeno podjetje ustvari dobiček
 - 1 novoustanovljeno podjetje dobi zunanje financiranje
 - financiranje delovanja

2015:
 - stabilen ekosistem in mednarodna prepoznanost
 - predavanja, raziskave, seminarji in druge aktivnosti
 - 10 primerov novoustanovljenih podjetij
 - 5 novoustanovljenih podjetij ustvari dobiček
 - 5 novoustanovljenih podjetij dobi zunanje financiranje
 - financiranje delovanja
 - financiranje
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7 Evalvacija prakse 

Grozd/platforma Tovarna zdravja je bila ustanovljena leta 2012, zato je še prezgodaj, da bi 
lahko kvalitetno ocenili rezultate. Spodaj je podanih nekaj primerov uspehov, ki se že nastali 
kot posredni učinek grozda:
Uspešne zgodbe (uporabljene in nadaljnje razvite v projektih Tovarne zdravja):
Elsi varnostna tla:
 - sledilec gibanja pod talno oblogo, ki je razvit, da zazna padce v domovih za ostarele
 - nove funkcije v fazi testiranja (opomniki); osebni alarmi; opomnik za na stranišče, 

opomnik vstajanja iz postelje, odhajanje iz sobe
 - od zaznavanja padcev do proaktivne oskrbe – tehnološka asistenca vedno na voljo, če 

se jo potrebuje
 - novo podjetje je bilo ustanovljeno leta 2005, izčlanitev 2009.
 - Elsi je postal eden izmed najbolj učinkovitih varnostnih sistemov v domovih za ostarele 

na Finskem in je trenutno v lasti Marimilis Oy, ki ima sistem vgrajen v več kot 100 sobah.

»Beddit« spanje:
 - izvirna ideja, merjenje vitalnih življenjskih funkcij v bolnišničnih posteljah
 - podjetje Finsor ustanovljeno leta 2006
 - zmagovalec natečaja VentruteCup leta 2007
 - razvojni proces je spremenil rešitev v storitev dobrega počutja, Beddit Ltd
 - pametni senzor in internetne storitve za analizo kakovosti spanja
 - odkrivanje izzivov življenjskega sloga, ki vplivajo na kakovost spanja
 - nadaljnji razvoj aplikacij, ki so uporabne za športnike, oskrbo starostnikov

8 Opis morebitnih scenarijev

Razvoj rešitev in novih podjetij, ki omogočajo družbeni, gospodarski in zdravstveni napredek. 
Velik vpliv na razvoj tehnologije in storitev v zdravstvu na Finskem.
Program Inovativna mesta (INKA), ki je podprt s strani finskega Ministrstva za zaposlovanje 
in gospodarstvo v obdobju 2014-2020, predvideva:
 - Razvoj regijskih inovacijskih grozdov na podlagi kompetenc različnih mest na Finskem.
 - Tehnologije v zdravstvu kot potencialni grozd za območje Helsinkov.
 - Tovarna zdravja je predlagana kot glavni projekt/platforma za realizacijo sodelovanja 

različnih akterjev.
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9 Kontakti

Profesor Raimo Sepponen
Aalto University
raimo.sepponen@aalto.fi
Tel. +358 (0)50 551 2223

10 Ostale informacije

http://elec.aalto.fi/en/research/health_factory/  
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DB6: ICE-T, izbrala SEHTA, Velika Britanija

1 Naslov prakse

ICE-T (Mednarodni center odličnosti za oskrbo na daljavo)

2 Podrobnejša tema/problematika prakse

Podpora razvoju tržnih produktov in storitev s področja IKT za teleoskrbo.

3 Opis vsebin prakse

 - Mednarodni center odličnosti za oskrbo na daljavo (ICE-T) je model financiranja, ciljno 
naravnan za pospeševanje razvoja inovativnih produktov in storitev s področja oskrbe 
na daljavo.

 - Za mala in srednje velika podjetja ima raziskovalno usmerjen grozd slabosti, zato je 
SEHTA razvila ciljno naravnan grozd ICE-T, ki je bolj usmerjen k politikam in razvoju 
do trga. Strokovnjaki na treh področjih so pomagali napisati poslovni model na podlagi 
katerega so pridobili financiranje s strani regionalne vlade.

4 Cilji prakse 

 - Zagotoviti financiranje, komercializacijo, tehnično in administrativno podporo 10-im 
projektom s področja skoraj-tržnih produktov ali storitev, ki bodo izbrani preko natečaja.  

 - Namen ICE-T natečaja je bil:
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 - o identificirati in razviti nov trajnostni trg in poslovne priložnosti
 - o razumeti in artikulirati potrebe uporabnikov in ponudnikov
 - o spodbuditi sodelovanje in povezovati konzorcije
 - o zagotoviti podporo in semenski kapital za sodelovanje med raziskovalnimi in razvojnimi 

projekti, ki razvijajo inovativne produkte in storitve s področja oskrbe na daljavo 
 - o zagotoviti akademsko ocenjevanje, tehnično spremljanje in podporo podjetjem pri 

poslovnem načrtovanju
 - o uvajanje novih produktov in storitev v teleoskrbi širšemu krogu ljudi in nuditi podporo 

ob vstopu na trg

5 Lokacija

- Anglija
-  Jugovzhodna Anglije

6 Podrobnejši opis prakse 

 - SEHTA se je leta 2008 poslužila alternativnega strateškega pristopa in pregledovala 
prioritetna področja v zdravstvu za naslednjih deset let. Eno izmed področij je bila tudi 
oskrba na domu z namenom zagotovitve čim bolj neodvisno življenje, kar se sedaj 
imenuje teleoskrba.

 - SEHTA  se je odločila osredotočiti na razvoj novih produktov in storitev v teleoskrbi. 
Vendar se je prav tako odločila osredotočiti na razvoj produktov, ki so bolj usmerjeni na 
uporabnike in podjetja (še posebej mala in srednje velika). Tako je iz raziskovalnega 
grozda postal ciljno naravnan grozd. Ta preusmeritev je pomenila, da se je cilj grozda 
»visoko število novoustanovljenih trajnostnih podjetij« spremenil v »podporo podjetjem 
za komercializacijo produktov in storitev s področja teleoskrbe na podlagi potreb 
končnih uporabnikov«. 

 - Ta novi način delovanja grozda je podprla Razvojna agencija Jugovzhodne Anglije 
(SEEDA) s finančno podporo 1 milijon funtov. SEHTA je identificirala tri področja za 
razvoj novih produktov in storitev, in sicer:
• zasebni domovi za starejše in oskrba na domu
• pomoč za ranljive posameznike in skupine
• pomoč za ljudi na delovnem mestu ali za ljudi, ki se po poškodbi vračajo na delo in 

imajo dolgotrajne težave
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• podrobnejši opis potreb na vsakem področju je bil zagotovljen s strani področnega 
strokovnjaka na delavnici s predstavniki podjetij v grozdu SEHTA. SEHTA je nato 
objavila razpis za ustanovitev konzorcija za razvoj skoraj tržnih produktov in storitev. 
S strani podjetij ni bilo zahtev po sodelovanju z univerzami za razvoj njihovih idej, 
vendar se je pričakovalo, da bodo konzorciji izbrali že obstoječe ali skoraj narejene 
najboljše produkte ter uporabili razvojna sredstva, da bodo uspeli produkt lansirati 
na trg ali bližje trgu. Deset konzorcijev je bilo financiranih pod to iniciativo (ICE-T) 
za 6 mesecev.

7 Evalvacija prakse 

Povzetek
 - Z izbiro ciljno naravnanega modela grozda je uspelo SEHTI sredstva porabiti bolj 

usmerjeno, z ustvarjanjem koristi za številna mala in srednje velika podjetja. ICE-T 
model financiranja je lahko prenosljiv. Ključno pri prenosu dobre prakse modela za 
zagotovitev financiranja malih konzorcijev je identifikacija pravilne strateške usmeritve 
v političnem smislu, ki zadovoljuje potrebe končnega uporabnika in razvija tržne rešitve.

 - Hitrejša vpeljava produktov in storitev na trg, ki so bili razviti kot rezultat jasno artikulirane 
politike in koristi vseh deležnikov – končni uporabniki, formalni in neformalni oskrbovalci 
starejših, zdravstvene organizacije in industrija. Financiranje razvoja storitev mora 
imeti dokazane učinke tudi za končnega uporabnika, saj morajo imeti oblikovalci politik 
demonstracijo za izboljšanje in razširitev politke.

Evalvacija modela ICE-T je pokazala, da je ta pristop:
Ciljno usmerjen:
 - Ciljno naravnan pristop grozda, uporabljen v modelu ICE-T, omogoča boljše 

ciljno financiranje v tistih malih in srednje velikih podjetjih, ki imajo razvit produkt 
za skorajšno prodajo na trgu in so pripravljeni kandidirati na natečaju na nadaljnji 
razvoj produkta ali storitve.

Funkcionalen: 
 - ICE-T model je funkcionalni model za projektno specifikacijo, financiranje, evalvacijo 

in komercializacijo. Model je lahko prenosljiv in prilagodljiv v celoti ali le delno, npr. 
možnost identifikacije trga ali potrebe končnih uporabnikov se lahko prenesejo 
delno v specifikacije razpisov ali upravljavske programe za dodelitev financiranja 
projektov.

Fleksibilen:
 - Model je prilagodljiv in profesionalno upravljan ter primeren za zakonsko določene 
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in zasebne zdravstvene ponudnike, agencije za javno financiranje, tvegani kapital, 
inovacijske programe velikih podjetij, poslovna sodelovanja, itd.

Odziven:
 - ICE-T model je bil zgrajen okoli koncepta potrebe trga in ne ponujanja novih in novih 

tehnoloških rešitev. Rešitve, razvite na podlagi metodologije ICE-T se odzivajo na 
ugotovljene potrebe trga, čeprav se lahko zahteva dodatna finančna sredstva za 
podporo v procesu komercializacije. Predvideno je, da trg za rešitve že obstaja, saj 
je produkt potreba trga.

Hiter
 - ICE-T model omogoča hitrejšo vpeljavo produktov in storitev na trg, saj so bile 

razvite kot rezultat jasno izraženih potreb.   
Prenosljiv:
 - ICE-T model je za razumevanje, artikuliranje, definiranje in specifikacijo potreb 

končnega uporabnika in/ali ponudnika uporaben v zdravstvu, socialni oskrbi 
in sektorju dobrega počutja, tako kot tudi v zdravstvenih tehnologijah ter drugih 
povezanih industrijah, ki se želijo vključiti v zdravstvo in oskrbo. ICE-T model je 
lokacijsko neodvisen in se ga z lahkoto uporabi v različnih regijah in državah.

Prilagodljiv:
 - Platforma ICE-T se lahko prilagodi za izdelavo pogojev razvojno-raziskovalnih 

razpisov za izbor predlogov programov javnega naročanja, razvoj komercialnih 
trgov, programov odprtih inovacij in gospodarskih partnerstev.

8 Kriteriji za evalvacijo 

 - Spremljanje specifičnih rezultatov in dosežkov modela na četrtletni osnovi od finančne 
spodbude - 1 milijon funtov s strani regionalne razvojne agencije. Poleg tega so 
bili projekti, financirani v okviru modela ICE-T, predmet četrtletnega tehničnega in 
finančnega nadzora. Končna ocena že izvedenih financiranih projektov je še v teku.

 - Merila specifičnih rezultatov za evalvacijo modela ICE-T (vsa merila so bila dosežena 
ali presežena):
• Investicije zagotovljene s strani javnega in zasebnega sektorja: vključujejo usklajeno 

financiranje iz projektov in drugih sredstev v sektor.
• Uspešnost sodelovanja grozda in razvoj konzorcijev preko: vzpostavitve regijskih 

predstavitvenih lokacij (na univerzah), ki prispevajo preko 50% finančnih sredstev od 
partnerjev; povezovanje podjetij z bazo znanja; vzpostavitev regionalnih partnerstev 
(ki vključujejo podjetja z raziskovalno bazo znanja - univerze).

• Razumevanje potreb uporabnikov in ponudnikov, ki so artikulirane preko tržno 
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vodenih delavnic za zdravstveno osebje, predstavnike univerz in industrije z 
namenom, da se določijo potrebe končnih uporabnikov.

• Zagotovljeno semensko financiranje in podpora za izvajanje skupnih razvojno-
raziskovalnih projektov, ki razvijajo inovativne izdelke in storitve za »tele oskrbo«. 
Projekti so rezultat najmanj 7 dvostranskih financiranj, ki rešujejo izzive, določene 
z modelom ICE-T. 

• Prispevek k regionalnemu gospodarskemu razvoju preko novih delovnih mest ali 
zagotovitvi obstoja delovnih mest ter izboljšanju poslovanja podjetij.

• Državna in mednarodna promocija modela ICE-T, finančno podprtih projektov in 
regionalna podpora za podjetja preko programa PR.

• Akademska evalvacija, tehnično nadzorovanje in podpora za načrtovanje podjetij 
financiranih projektov.

9 Pridobljena znanja iz prakse

Model ICE-T je primer dobre prakse, ker:
 - vključuje deležnike/člane grozda
 - se osredotoča na rezultat (v tem primeru produkti za trg, vendar gre lahko tudi za hiter 

razvoj politik na področju staranja)
 - je hiter
 - je učinkovit (dopolnjuje pogoje razpisov drugih skladov)
 - povečuje nivo aktivnosti grozda

10 Kontakti

Richard Curry, direktor programa E-Health 
Richard.curry@sehta.co.uk

11 Ostale informacije

www.sehta.co.uk
končno poročilo Regionalne agencije jugovzhodna Anglija 
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DP7: MEDIC@LPS Grenoble – Biotehnološki grozd Isère, Francija

1 Ime prakse

MEDIC@LPS Grenoble – Biotehnološki grozd Isere

2 Podrobnejša tema/problematika prakse

 - pospešiti vstop inovativnih podjetij na mednarodni trg 
 - okrepitev povezav znotraj lokalnega zdravstvenega sistema

3 Opis vsebin prakse

MEDIC@LPS je pomembna organizacija v mednarodnem gospodarskem razvoju na 
področju biotehnologije, medicinske tehnologije, neodvisnosti in storitev v zdravstvu v regiji 
Isère (Grenoble) zaradi:
 - povezovanja in zastopanja vseh akterjev, tako javnih kot tudi zasebnih
 - spodbujanja gospodarskega razvoja podjetij
 - sodelovanja z obstoječimi strukturami za zagotavljanje razvoja privlačnosti regij
 - koordinacije deležnikov v teh ekosistemih
 - pomoči podjetjem pri različnih stopnjah njihovega razvoja

Medic@lps se ponaša z:
 - 12 leti obstoja
 - 70 člani
 - 70 EU/mednarodnimi partnerji
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4 Cilji prakse 

 - Komunikacija: razvoj »skupne znamke« kot rezultat potenciala vključenih deležnikov za 
raziskave in inovacije ter preko svojega tehnološkega in  industrijskega okolja;

 - mednarodni razvoj: zagotoviti specifično podporo podjetjem, ki želijo prodreti na 
mednarodne trge;

 - skupni projekti: na evropskem nivoju spodbujati vključevanje podjetij v skupne projekte;
 - povečanje vrednosti tehnoloških platform: podjetjem omogočiti njihovo uporabo; 

pomagati pri razvoju podjetij prek povezav s platformami.

5 Lokacija

Francija, Regija Rhone-Alpes, Grenoble-Isère

6 Podrobnejši opis  prakse 

 - Medic@lps je združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 2000 z namenom, da spodbudi in 
podpira gospodarski razvoj zdravstvenega sektorja v regiji Grenoble-Isère.

 - Medic@lps vključuje:
• 4 univerze in raziskovalne centre
• 1 univerzitetno bolnišnico
• 55 podjetij in start-up podjetij
• 5 večjih podjetij za diagnostiko; BD, Roche Diagnostics, bioMerieu, ST Ericsson 

Langevin Institute
• 1 organizacijo za zaščito socialnih skupin: Prémalliance 
• 2 veliki evropski organizaciji: »European Synchrotron Radiation Facility« in inštitut 

»Laue Langevin« 
• 2 lokalni skupnosti : mesto Grenoble, Regija Isère  

 - Proces in podrobnejša vsebina prakse:
MEDIC@LPS svojim članom zagotavlja naslednje storitve in orodja:

• Delavnice in usposabljanja
• klub »BioBiz«, klub podjetnikov
• Dostop do lokalnih, evropskih in mednarodnih (Kanada in ZDA) mrež za člane 

(predstavnik v Bostonu, raziskovalna misija na Japonskem, predstavitev na sejmih 
in kreacija podjetniških partnerstev)

• Spremljanje nacionalnih in evropskih razpisov in podpora pri pripravi skupnih 
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projektov na nacionalnem in evropskem nivoju (Grozd Alps Bio, projekt JADE, 
projekt INNOVAge, IDeAll in projekt TN_G)

• Spletna stran in spletni informator
 - Zakonski okvir:

Združenje je po zakonu iz leta 1901 neprofitna organizacija
 - Finančna mreža:

• Članarina
• Finančna podpora s strani lokalnih skupnosti in EU (evropski projekti)

7 Evalvacija prakse 

 - Prispevek k gospodarskem razvoju območja in podjetij: dvig bioindustrijskega sektorja 
(število zaposlenih, promet), segmentacija podsektorjev, rast podjetij od start-up do 
malih in srednje velikih podjetij.

 - Dostop do trga: stopnja preoblikovanja podjetij (vključevanje v mreženjske/skupne 
projekte), število vključenih podjetij v evropske projekte, trajanje od razvoja izdelka do 
nastopa na trgu, število sklenjenih poslov. Medic@lps je od leta 2000 organiziral 123 
mreženjskih dogodkov.

 - Trenuten indikator je omejen na merjenje zadovoljstva naših članov s ponujenimi 
storitvami.

8 Kriteriji za evalvacijo 

- Prenosljivost: Medic@lps ima s svojimi 12-letnimi izkušnjami na področju zdravstvenega 
sektorja več nivojev prenosljivosti; od generičnih (ustanovitev, povezovanje in animacija 
deležnikov, povezovanje grozdov, mednarodni razvoj) do prilagojenih (podpora pri 
nastopu na mednarodnih trgih, poletna šola za podjetnike, itd.)
- Vpliv na politike:
Objava v Zelenem listu »Od izzivov do priložnosti: na poti k skupnemu strateškemu 
okvirju za financiranje raziskav in inovacij v EU« - 20. maj 2011.  
Kako bi lahko MEDIC@LPS (prej ADEBAG) prispeval k doseganju strategije EVROPA 
2020?
MEDIC@LPS (prej ADEBAG), s svojim strokovnim znanjem na področju biotehnoloških/
medicinsko-tehnoloških ekosistemih na območju Grenobla in s svojo mrežo malih 
in srednje velikih podjetij, ne bi moglo samo informirati akterje o evropskih projektih, 
ampak:

• jih vključuje v evropske projekte v zameno za investicije v njihovo sodelovanje;
• jim nudi podporo pri vsakodnevnem medkulturnem upravljanju teh projektov;
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• povezuje učinke evropskih projektov, ki jih vodijo njihovi člani na način živega 
laboratorija eOskrbe.

MEDIC@LPS je izvedel tudi brezplačna strokovna svetovanja o načrtovanju aktivnosti 
e-zdravja (eHAP) 2012-2020: Izvajanje rešitev e-zdravje v evropskih gorskih območjih 
– 23. maj 2011.
Ta pomoč je bila izdana kot načrt v okviru pilotne mreže: »Avtonomija in zdravstvo«, 
projekta v izvajanju Grozda Alps Bio, ki se je začel oktobra 2008 in končal septembra 
2011 (Prioriteta 1 programa Alpine Space, voden s strani Medic@lps).
Pripravljena so bila nekatera globalna priporočila, in sicer glede na potrebo imeti skupno 
tehnološko evropsko iniciativo: integrirana brezplačna interoperabilna platforma (razvoj 
tehnologij: varčni, avtomatsko prilagodljiv in program za povezovanje podatkov), da se 
lahko omogoči sodelovanje med podjetji in izmenjevanje kompetenc ter vključevanje 
velikih podjetij s področja medicinske tehnologije za izvedbo rešitev in prodor na trg.
Poseben poudarek tega načrta je seznam priporočil na evropski ravni za uvajanje 
rešitev na področju e-zdravja, z upoštevanjem posebnosti gorskih območij in hitrejšega 
uvajanja.

 - Vključevanje vseh štirih sektorjev: Medic@lps je upravljalec živega laboratorija eOskrbe 
(eCare Living lab), ki je bil ustanovljen leta 2010 s strani ENOLL. Metodologija živega 
laboratorija je bila razvita za spodbujanje tega pristopa v zdravstvu preko operativne 
soustvarjalne platforme za uporabo inovativnih rešitev v zdravstvu. Živi laboratorij je 
vmesnik med organizacijo oskrbe (»spremljanje bolnika«) in zdravstvenih socialno-
tehničnih postopkov (»medicinski pripomoček«). Laboratorij razvija teritorialni pristop, 
namenjen uporabnikom inovativnih rešitev oskrbe, ki upošteva tako kolektivne kot tudi 
individualne dimenzije v treh večjih kategorijah patologij: rak; kronične bolezni in bolezni 
starostnikov; nevrološka obolenja in invalidnost. Vključuje integriran pristop k oskrbi: 
preventiva, zgodnje odkritje, diagnoza, obravnava in nadzorovanje.

 - Višja kakovost storitev in varčevanje sredstev za javno zdravstvo: projekt IDeALL 
(integriranje dizajna za vse žive laboratorije) si želi povezati dve skupnosti uporabnikov? 
– žive laboratorije in profesionalne »dizajnerje za vse«. S projektom bo ADEBAG ocenil 
dodano vrednost, ki jo zagotavlja metodologija projektnega inženiringa, ki združuje dizajn 
in pristope laboratorija v smislu upravljanja z zdravstvenim tveganjem (sprejemljivost, 
uporabnost) z vidika uporabnika in tudi z vidika zdravnika.

 - Ohranjanje starostnikov na domu dlje časa: Medic@lps je vključen v veliko projektov 
z namenom, da se starostnike obdrži na domu dlje časa. Evropski projekt JADE 
želi pomagati starostnikom živeti neodvisno dlje časa, spodbuja razvojne iniciative 
politike za inovativne dostopne tehnologije in storitve za izboljšanje kakovosti življenja 
starostnikov. Projekt T-NG želi lansirati nove storitve oddaljene asistence in  narediti 
eksperiment v pravih pogojih za uporabo tehnologije za neodvisnost starostnikov. 

 - Sprejemanje tehnologije in politik s strani starostnikov: Medic@lps je vključen v skupni 
projekt, ki bo izvedel eksperiment pri starostnikih. ADEBAG bo izvedel metodologijo 
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živega laboratorija preko projekta T-NG, ki želi lansirati nove storitve z oddaljeno 
asistenco, katera temelji na ADSL in novem paketu storitev (visio, mobilna asistenca 
in domača avtomatizacija). To vključuje prilagoditev storitve oskrbe in spremljajočih 
ukrepov za izvajalce oskrbe, da bi premostili tehnološko vrzel. Te nove storitve so bile 
preizkušene v mestu Boutgoin Jallieu.

 - Prispevek k trajnosti in nižji porabi energije še ni bilo izračunano za ta poskus.  Zavedajo 
se, da bo v prihodnosti poraba energije postala izjemno pomembna za člane grozda in 
prihodnje projekte. Do sedaj se MEDIC@LPS še ni dovolj posvetil problematiki energije 
in trajnosti, vendar je projekt INNOVage odlična priložnost za njih ravno na tem področju.

 - Stopnja inovacij (pri upravljanju, zbiranju finančnih sredstev, orodjih financiranja, 
marketingu, internalizaciji, procesih, storitvah, itd.): Sprememba upravljanja grozda:

• od raziskovalnega do industrijskega grozda
• od javnega do zasebnega financiranja.

9  Opis morebitnih scenarijev 

Leta 2000 je bila ustanovljena ciljna skupina deležnikov Fakultete Josepha Fourierja, CEA, 
Tehnične šole Grenoble (INPG) in Grenoble Alpes Metropole z namenom, da se spodbuja 
ukrepe gospodarskega razvoja biotehnoloških znanosti na območju Grenobla. Povod za 
ustanovitev te skupine je bilo dejstvo, da visoko izobraženi študenti tehničnih univerz/šol, 
še posebej tistih s področja biotehnoloških znanosti, niso mogli ostati na našem območju, 
saj ni bilo služb na tem področju.
Grozd ADEBAG je bil ustanovljen z namenom, da ustvari strukturo, ki lahko poveže 
raziskovalne organizacije, podjetja in lokalne oblasti z namenom razvoja zdravstvenih in 
biotehnoloških znanosti. Namen te strukture je izkoristiti znanje v laboratorijih in spodbujati 
povezovanje teh laboratorijev s svetom podjetništva, razviti mrežo podjetij, da bi ustvarili 
območje Grenoble privlačno za ustanovitev novih podjetij in nudili nove zaposlitve na tem 
področju.
Po 12-ih letih se je ADEBAG preimenoval v Medic@lps, zdravstveni sektor v Grenoblu 
pa je postajal vedno bolj strukturiran ter z močnim in rastočim gospodarstvom. Medic@
lps predstavlja tri vrste podjetij: biotehnologija, medicinska tehnologija in tehnologija, 
ki se posveča neodvisnosti in zdravju. Medic@lps je spremenil način upravljanja od 
raziskovalnega grozda (več članov je raziskovalnih institucij) v industrijski grozd (več članov 
je podjetij) in iz javnega v zasebno financiranje.
Že od ustanovitve je Medic@lps kazal svojo pripravljenost na internacionalizacije na 
mednarodnem in evropskem nivoju z vse večjim sodelovanjem in povezovanjem. »Evropska 
Bio Alpine konvencija« je omogočila sodelovanje z italijanskim grozdom  »BioIndustry park 
of Torino« in švicarskim grozdom »Bioalps«. Medic@lps je sedaj vključen v več evropskih 
projektov, kot sta JADE in INNOVAge, vendar prav tako podpisuje sporazume sodelovanja 
med grozdi tudi z drugimi grozdi, kot je CTS Montreal.
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10 Pridobljena znanja iz prakse 

 - bodi pionir, bodi kreativen, bodi inovativen: »posrednik za inovacije mora biti tudi sam 
inovativen«

 - - jasno je potrebno opredeliti okolje za posrednika inovacij (inkubatorji, okolje za prenos 
tehnologij,... )

 - - promovirajte vaš »dvojni prispevek« z glavnimi indikatorji uspešnosti in posledično tudi 
na trajnostnem modelu upravljanja (od javnega do zasebnega financiranja)

 - - enostaven prehod od javno-raziskovalnega grozda do zasebnega grozda je glavni 
kazalnik uspešnosti dela in zrelosti grozda

11 Kontakti 

Medic@lps
5, avenue du Grand Sablon
38700 La tronche – Francija
Telefon: + 33 (0) 4 76 54 95 63

Kontakt:
Valérie Ayache
direktorica
valerie.ayache@medicalps.eu

Séverine Lebreton
vodja projektov
severine.lebreton@medicalps.eu

12 Ostale informacije 

www.medicalp.eu
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DB8: Grozd MONAK2, izbral Inovacijski center Litva – LIC, Litva

1 Naslov prakse

Grozd MONAK2: Pametni domovi za starostnike

2 Podrobnejša tema/problematika prakse

Razvoj grozda za rešitve za starostnike 

3 Opis vsebin prakse

Skupina gradbenih podjetij se je združila v grozd, da bi skupaj razvijali nove produkte. 
K skupnemu »brainstorming-u« o novih produktih/storitvah so bila povabljena tudi IKT 
podjetja in raziskovalci. Nato so začeli razvijati rešitve za pametne domove za starostnike, 
in sicer v sodelovanju s partnerji za mednarodne trge.

4 Cilji prakse 

Razvoj grozdov za nove produkte in rešitve za starostnike.
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5 Lokacija

Alytus (partnerji tudi iz Vilne in Kaunasa), Litva

6 Podrobnejši opis prakse 

Grozd je nastal, ko je več podjetij s področja gradnje lesenih hiš pričelo sodelovati, saj 
so bila naročila iz tujine prevelika, da bi ga lahko izvedla posamezna podjetja. S tem, ko 
so si delile naročilo, so začele delovati skupaj in tudi razmišljati o možnem sodelovanju v 
prihodnosti, kar je prineslo nov grozd za skupni razvoj produkta. 
Grozd je sedaj organiziran kot pravna oseba MONAK2. 

7 Evalvacija prakse  

Grozd MONAK2 ima sedaj skupno spletno stran, skupno pravno osebo in sodeluje v 
mednarodnih projektih ter skupno razvija prototipe in demonstracijske projekte.
Eden izmed glavnih dejavnikov za uspeh grozda je bilo zaupanje, ki ga je bilo potrebno 
zgraditi med različnimi podjetji, kar pa je bilo doseženo tako, da so skupaj začeli izvajati 
aktivnosti. Še vedno ostaja izziv kako razviti skupne produkte s konkurenčnimi podjetji. 

8 Kriteriji za evalvacijo  

 - Prenosljivost: Grozd lahko deluje kot inspiracija, vendar ga je težko posnemati: pojav 
novih grozdov je odvisna od posameznikov in naključnih dogodkov.

 - - Ni povratnih informacij o vplivu grozda na politike. Trenutno poteka dialog z Ministrstvom 
za gospodarstvo o razvoju grozdenja, vendar še ni specifičnih vplivov na razvoj politik.

 - - Vključenost vseh štirih sektorjev: Grozd vključuje predstavnike raziskovalcev in 
industrijo, začel pa je tudi pogovore s končnimi uporabniki o njihovih potrebah. Javni 
sektor še ni neposredno vpleten v razvoj grozda. 

 - - Eden izmed glavnih ciljev grozda je razviti rešitve, ki bodo starostnikom omogočale 
daljše neodvisno življenje na domu preko novih pametnih rešitev.

 - - Stopnja inovacij: Sledimo izkušnjam iz razvoja drugih grozdov, vendar smo inovativni 
pri vključevanju končnih uporabnikov (prvi koraki). 
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9 Opis morebitnih scenarijev  

Grozd je bil sprva ustanovljen po tem, ko so bila konkurenčna gradbena podjetja premajhna, 
da bi vsako izmed njih lahko prevzelo veliko naročilo iz tujine, zato so se odločila, da 
bodo prevzela naročilo skupaj. Po začetnem sodelovanju so podjetja začela delati skupaj 
in se odločila za razvoj skupne znamke in produktov. Sedaj grozd vključuje nove deležnike: 
raziskovalce in IT podjetja ter aktivno išče priložnosti za razvoj pametnih domov kot tudi za 
rešitve za neodvisno življenje starostnikov.

10 Pridobljena znanja iz prakse 

Praktične izkušnje z delovanjem grozda so pomembne in s sodelovanjem partnerjev se 
začnejo pogovori in gradnja zaupanja. Tako lahko tudi v prihodnje sodelujejo na nekdaj 
zaupnih temah kot je razvoj novih produktov in strateških odločitvah podjetij.

11 Kontakti

Dalia Matukienè: plvkc@aktv.lt

12 Ostale informacije

Za več informacije obiščite spletno stran: www.monak.lt
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DB9: Center dobrega počutja starostnikov, izbral BHT – Tehnološki inštitut 
Blekinge, Švedska

1 Naslov prakse

Center dobrega počutja – Švedska

2 Podrobnješa tema/problematika prakse

 - raziskave o potrebah starostnikov za eko-trajnostno življenje
 - vključenost končnih uporabnikov, zaposlenih, politikov in sorodnikov ter izobraževanja 

za te skupine o pristopih in tehnologijah za neodvisno življenje
 - prikazi in predstavitve relevantne tehnologije za starostnike, sorodnike, politike in 

zaposlene s strani ponudnikov storitev in produktov
 - izboljšanje povezav in komunikacije v lokalnih organizacijah za starostnike in v 

zdravstvenem sistemu
 - inovacijski inkubatorji, v sodelovanju s fokusnimi skupinami organizacij za starostnike, 

delajo testne projekte za specifično tehnologijo za manjše število starostnikov in 
sorodnikov.

3 Opis vsebine prakse

Center dobrega počutja starostnikov je projekt, ki se osredotoča na razumevanje potreb 
starostnikov in na možnosti za eko-trajnostno življenje s demonstracijo/testiranjem 
tehnologije in storitev za zdravstvo, informiranje in izobraževanje starostnikov, politikov, 
sorodnikov in zaposlenih. Posebna pozornost je namenjena vzpostavitvi dialoga v in med 
skupinami na področju tehnoloških rešitev in pristopov za dobro počutje in neodvisnost:
 - povezovanje in predstavljanje relevantnih akterjev, tako javnih kot tudi zasebnih;
 - spodbujanje razumevanja potreb in interesov starostnikov;
 - sodelovanje s podjetji v gradbenem sektorju z vključevanjem sektorjev senzorika, 
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avtomatizacija, informacijska infrastruktura in IKT, pa tudi javnim sektorjem na 
regionalnem nivoju in drugimi strukturami za zagotavljanje razvoja regije.

4 Cilji prakse 

 - raziskovanje rešitev za podporo varnega in udobnega neodvisnega življenja z 
združevanjem dobrih praks in najnovejše tehnologije; razvijanje varnega in udobnega 
življenja, definiciji varnih, priročnih in trajnostnih tehničnih rešitev, primerjanju različnih 
produktov kot osnova za odločitve za vlaganje v tehnologijo v novih domovih starostnikov;

 - vzpostavitev dialoga s končnimi uporabniki, sorodniki in zaposlenimi na področju oskrbe 
starostnikov o tehničnih rešitvah;

 - sodelovanje na tehnološkem dnevu za zaposlene na področju oskrbe starostnikov
 - s fokusom na varnosti in udobnem življenju starostnikov. 

5 Lokacija

 - Švedska
 - Blekinge

6 Podrobnejši opis prakse

 - Center dobrega počutja starostnikov je projekt, v katerem sodelujejo občine, okrožni 
svet in fakulteta. Projekt se povezuje tudi z drugimi projekti, ki vključujejo organizacije 
starostnikov, inovacijske grozde in lokalne skupnosti ter iniciative v regiji.  

 - Proces in podrobnejši opis prakse:
Center dobrega počutja starostnikov zagotavlja storitve, znanje, tehnologije in orodja 
svojim članom kot:

• fokusne skupine, usmerjene na specifično izbrane tehnologije
• predavanja za starostnike, zaposlene, sorodnike, politike
• demonstracije novih tehnologij
• inovacijske diskusije z zaposlenimi, ki delajo s starostniki in povezanimi 

organizacijami. 
 - Pravni okvir

Organizacija starostnikov v Karlskroni, BHT inovacije, financirane s strani 
»Hjälpmedelsinstitutet«, »Bo bra på äldre dar«, tj. Dobro življenje v starosti. 

 - Finančni okvir:
• Finančna podpora s strani države za znanje za invalidne osebe
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7 Evalvacija praks  

 - finance projekta
 - v sklopu projekta se je povečalo sodelovanje med različnimi deležniki v različnih 

projektnih stopnjah, s starostniki, organizacijami za starostnike, politiki, zaposlenimi, ki 
delajo s starostniki, univerzami, občinami, okrožnim svetom, podjetji, itd.

 - predavanja in demonstrirane tehnologije so bile ocenjene s strani zaposlenih in 
starostnikov.

8 Kriteriji za evalvacijo  

 - Pomembnost: Fokus aktivnosti, da so primerne za končne uporabnike, starostnike in 
druge deležnike.

 - Vpliv na politike: Diseminacija informacij o projektu med vključenimi organizacijami in 
financerjih takih projektov. 

 - Vključenost vseh štirih sektorjev: Vključenost vseh sektorjev: javni/zasebni sektor, 
končni uporabniki, sorodniki starostnikov, izvršna oblast, podjetja, oblikovalci politiki.

 - Višja kakovost storitev za starejše in prihranek javnih sredstev namenjenih zdravstvu: 
Metoda temelji na kvalitetnem življenju starostnikov; če obstajajo storitve, tehnologije 
in metode, ki prihranijo javna sredstva za zdravstvo, je to bonus. Želi se doseči višjo 
kvaliteto storitev.

 - Podpiranje podaljševanja neodvisnega življenja starostnikov na domu: to je eden izmed 
ciljev projekta. Vključevanje podjetij v srečanja s starostniki, zaposlenimi in sorodniki, 
da bi spoznali potrebe in priložnosti.

 - Sprejetost tehnologije in politike s strani starostnikov: predstavljenih je bilo vsaj 25 
različnih tehnologij, vključno s tehnologijo pametnih domov in različnih storitev za 
starostnike.

 - Zmanjšanje energijske porabe, prispevanje k trajnosti: različne tehnologije lahko 
povečajo možnosti za upravljanje na daljavo.

 - Stopnja inovacij: v upravljanju, zbiranju finančnih sredstev, financiranju orodij, 
marketingu, internacionalizaciji, procesih, storitvah, itd.: 

• Projekti in projektne variante. 
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9 Opis morebitnih scenarijev  

Sodelovanje pri različnih projektnih oblikah se je začelo že pred projektom, vendar je 
bilo to specifično sodelovanje v dobri praksi med občinami, okrožnim svetom in fakulteto 
vzpostavljeno leta 2011. 
Naslednji projekti so trenutno v fazi prijave, začel pa se je tudi daljši 6-letni projekt, kjer se 
podjetja osredotočajo na pametne domove. 
 

10 Pridobljena znanja iz prakse 

 - Pomembno je vključevanje čim več deležnikov, ki imajo različne kompetence.
 - Delo naj vključuje različne poglede in razumevanja.
 - Usposabljanje, ohranjanje in doseganje uporabnosti tehnologij terja svoj čas. 

11 Kontakti

Tehnološki inštitut Blekinge – BHT
Jenny Lundberg
Valhallavägen 371 41 Karlskrona
+46455385873
jennylundb@gmail.com
jenny.lundberg@bht.se

12 Ostale informacije

www.bht.se
http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/bobrapaaldredar/
http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/bobrapaaldredar/Pagaende-projekt/
Pagaende-projekt-om-forstudier/Senior-Bokvam-i-Karlskrona/
www.seniorbo.nu
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DB10: Subkarpatski grozd za obnovljivo energijo, izbrala Regionalna 
razvojna agencija Rzeszow, Poljska

1 Naslov prakse

Subkarpatski grozd za obnovljivo energijo
Inteligentni eko-domovi 2020

2 Podrobnejša tema/problematika prakse

Ljudem želimo dati ideje za kvalitetnejše in bolj zdravo življenje – zmanjšanje ogljikovih 
emisij zaradi uporabe zelene energije.

3 Opis vsebine prakse

 - Glavni namen Subkarpatskega grozda za obnovljivo energijo je ustvarjanje mrež 
sodelovanja med fakultetami, institucijami za podporo podjetjem, administracijo, 
podjetniki s področja obnovljive energije, raziskavalno-razvojnimi inštitucijami;

 - spodbujanje razvoja novih tehnologij skupaj z analitično in znanstveno podporo pri 
inovativnih produktih in rešitvah;

 - spodbujanje ukrepov v povezavi s trajnostno uporabo obnovljivih virov energije.
 - Projekt Inteligentni eko-domovi 2020 bo pomagal starostnikom pri eko-neodvisnem 

življenju. Inovacijske rešitve, ki jih bodo starostniki uporabljali na svojih domovih, jim 
bodo olajšale življenje. Ideja temelji na primerih dobrih praks, ki so bile pridobljene z 
obiski v Avstraliji, na Kitajskem, v Belgiji, Italiji, na Nizozemskem in v Nemčiji.  
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4
Cilji prakse 

Projekt Inteligentni eko-domovi 2020 bo deloval kot spodbujevalec novih načinov razmišljanja 
v regiji Podkarpacie glede uporabe socialnih in gospodarskih inovativnih tehnologij ter 
učinkovitega upravljanja obstoječih virov, vključno z naravnimi viri. Zagotovil bo kakovost 
izvedbe lokalnih in regionalnih gospodarskih in družbenih nalog, ustvaril bo pogoje za 
trajnostni razvoj in zmanjšal socialno in gospodarsko neenakost v regiji Podkarpacie. Glavni 
cilji projekta vključujejo spodbujanje razvoja moderne urbane regije, povečanje stopnje 
inovacij v regiji, še posebno na podeželskih območjih, povečanje uporabe obnovljivih virov 
energije, izboljšanje energijske učinkovitosti, povečanje uporabe digitalnih tehnologij za 
izboljšanje kakovosti življenja in ohranjanje blaginje v okolju.

5 Lokacija

 - Poljska, Regija Podkarpaci

6 Podrobnejši opis prakse

15. septembra 2011 so člani Subkarpatskega Grozda za obnovljivo energijo vzpostavili 
»Subkarpatsko združenje za eko-energijo«, ki trenutno upravlja institucijski grozd.
Inteligentni eko-domovi bo kompleks demonstracijskih objektov: bloki, stanovanja in hiše, v 
katere bo inštaliranih veliko inovativnih rešitev (uporaba obnovljivih virov energije, pametne 
inštalacije prilagojene potrebam gospodinjstev). V centru območja bo zdravstveni dom, 
park, nakupovalni center, center za šport in zabavo. V delu kompleksa bo tudi kmetija, kjer 
bodo ljudje lahko kupili svežo zelenjavo, mlečne izdelke in sadje. Prebivalci kompleksa 
si bodo lahko nedaleč stran poiskali službo (npr. v trgovinah, kinu, knjižnici, na kmetiji). 
Inteligentni eko-domovi bodo ljudem zadostili dnevne potrebe z dostopnostjo in eko-stilom. 
Financirano: članarina članov.
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7 Evalvacija prakse  

Člani: 
 - podjetja: 65
 - fakultete: 2
 - lokalne oblasti: 4
 - podporne inštitucije: 4
 - šole: 5
 - zaposleni: 10

8 Kriteriji za evalvacijo  

Namen je preveriti hipoteze grozda, da predstavi lokalnim odločevalcem izzive, s katerimi 
se srečujejo starejši in jih hkrati osveščati o tehnologijah in inovacijah, ki že obstajajo na 
trgu. 

9 Pridobljena znanja iz prakse 

Sodelovanje med različnimi sektorji, izmenjava znanja in izkušenj ima velik pomen za 
gradnjo boljše prihodnosti.

10 Kontakti

biuro@klasteroze.org,
 +48 788 817 777,
 +48 17 717 33 00

11 Ostale informacije

www.klasteroze.org, 
www.rescluster.eu
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DP 11: TNO SBIR – podpora inovacijam za mala in srednje velika podjetja, 
izbral TNO, Nizozemska

1 Naslov prakse

TNO SBIR (podpora inovacijam za mala in srednje velika podjetja)

2 Podrobnejša tema/problematika prakse

Podpora komercializaciji produktov ali storitev že razvitih tehnologij in vstop na trg s strani 
malih in srednje velikih podjetij na Nizozemskem.

3 Podrobnejši opis vsebin prakse

 - Program TNO SBIR je bil razvit z namenom, da se odpravi vrzel med invencijo in 
inovacijo. Izvirne ideje, ki so jih razvili raziskovalci v TNO, dobijo priložnost, da se njihova 
izvedba prenese na mala in srednje velika podjetja preko mreženjskega dogodka, kjer 
se lahko invencija razvije v komercialno zanimiv produkt. 

 - Z vidika raziskovalno-inovacijskih grozdov je ta praksa vredna omembe, saj premošča 
vrzeli med razvojem in praktično uporabo, obenem pa tudi prenaša znanje lokalnim 
malim in srednje velikim podjetjem.

4 Cilji prakse 

Na mrežnem dogodku prenesti in razviti ideje/invencije raziskovalcev TNO v produkte, če 
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pride do skupnega interesa malih in srednje velikih podjetij in raziskovalcev.

5 Lokacija

 - Nizozemska

6 Podrobnejši opis prakse

 - TNO je bil ustanovljen leta 1932 z namenom, da se oblikuje hrbtenica za prenos znanja 
iz raziskovalnih inštitucij v mala in srednje velika podjetja 

 - TNO vodi specifičen program za mala in srednje velika podjetja, s katerim preoblikuje 
TNO ideje/invencije/patente v komercialne produkte ali storitve.

 - preko spletnega portala imajo zaposleni v TNO možnost, da predstavijo svoje ideje 
malim in srednje velikim podjetjem. Samo najboljše ideje se lahko predstavijo tudi 
javno. Ocenjene so po naslednjem kriteriju: družbena/gospodarska vrednost, izvirnost/
inovativnost, pripravljenost na nadaljnji razvoj (v okviru 2-3 let, za največ 300.000 EUR), 
temeljijo na specifičnih tehnologijah/znanju TNO.

 - Ko pride do sporazuma o prenosu ideje med TNO in malim ali srednje velikim podjetjem, 
skupaj razvijejo idejo preko različnih stopenj: študija o izvedljivosti (1. faza), razvoj 
produkta/storitve (2. faza) in na koncu komercializacija.

 - TNO financira sodelovanje zaposlenih raziskovalcev, ki delajo na uspešnih projektih. Za 
fazo izvedljivosti je na voljo največ 25.000 EUR, za razvojno fazo največ 250.000 EUR. 

 - avtorske pravice obdrži TNO, vendar jih pod določenimi pogoji uporablja podjetje. Na 
novo razvit avtorski produkt sodelovanja pa je last malega ali srednje velikega podjetja.

7 Evalvacija prakse  

 - v zadnjih letih je bilo uspešno narejenih 51 študij izvedljivosti (1. faza). Začetih je bilo 19 
razvojnih študij, ki so bile tudi dopolnjene (2. faza). 

 - veliko uspešnih novih produktov ali storitev razvitih preko programa SBIR dokazuje 
kvaliteto dobre prakse kot način za premostitev vrzeli med invencijo in inovacijo. 

 - program ne stimulira samo razvoj invencij v TNO, ampak tudi uspešno usklajuje le-
te preko številnih dogodkov prenosa znanja. Ideje se izboljšajo preko konkurenčnega 
elementa in spletnih diskusij med sodelavci, preden se ideje izberejo. Prav tako program 
spodbuja razvoj uporabnih idej in deluje kot komercialna preverba: kako je lahko moja 
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ideja uspešna v poslovnem svetu. Predstavitev idej na portalu pomaga pri posredovanju 
idej, mala in srednje velika podjetja pa se bodo na njihovi podlagi odločila, ali bodo 
kontaktirala raziskovalca ali ne.

8 Kriteriji za evalvacijo  

Ideje se lahko razvijejo iz širokega spektra znanja v TNO in niso omejene na področja 
tehnologije ali  uporabnosti.
Dobro razvita TNO ideja mora imeti vsaj:
 - družbeno/gospodarsko dodano vrednost
 - je izvirna ali inovativna
 - temelji na znanju TNO (patent, publikacija ali rač. program)
 - je zanimiva s komercialnega vidika za nizozemska mala ali srednje velika podjetja in se 

jo lahko razvije v komercialni produkt ali storitev v 2-3 letih; največji dovoljeni proračun 
za dodatne raziskave je 300.000 EUR. 

 - Ni še popolnoma razvita, potrebne so še dodatne raziskave pred komercializacijo.

9 Kontakti

erik.ham@tno.nl

10 Ostale informacije

www.tno.nl/sbir
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DB12:	Torino	Wireless	-	IKT	grozd	Piemont,	izbrala	Regija	Marche	in	
SVIM, Italija

1 Naslov prakse

Torino WIreless - IKT grozd Piemont: kako izkoristiti potencial lokalnih malih in srednje velikih 
podjetij, raziskovalnih institucij in javne administracije in narediti trajnostni razvoj za območje 
preko učinkovitega razvojno-inovacijskega grozda. 

2 Podrobnejša tema/problematika prakse

Model upravljanja – grozdenje in vključevanje deležnikov – metode za spodbujanje 
inoviranja – strategija zbiranja finančnih sredstev – tehnike za prenos znanja in tehnologij 
– internalizacija inovacij –  gradbene tehnike za sistemske projekte – zunanje in interne 
komunikacijske strategije grozda – razvoj znamke in trženje grozda.

3 Opis vsebin prakse

IKT grozd Piemont je pojem odličnosti na evropskem nivoju na področju večakterskih 
eko-sistemov, ki spodbujajo inovacije in gospodarski razvoj za sektor IKT na določenem 
območju. Ker so ustanovitelji tudi najboljše raziskovalne fakultete kot je »Politecnico Torino« 
kot tudi velika zasebna tehnološka podjetja (npr. Telecom Italija) in raziskovalni centri, je 
tehnološko inoviranje glavni aspekt grozda že od samega začetka. Prva naloga grozda je, 
da mala in velika podjetja razvijejo ambiciozne IKT inovacijske projekte s povezovanjem 
potreb, virov in kompetenc območja in smotrno porabo javnih sredstev. Upravljalec grozda, 
Fundacija Torino Wireless, je organizacija na visokem nivoju, ki deluje že od leta 2003, 
spodbuja razvoj tehnologije in izmenjave znanja v različnih tehnoloških sektorjih s pomočjo 
široke mreže mednarodnih in nacionalnih partnerjev ter uradne vloge posrednika in 
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tehničnega nadzornika v velikih tehnoloških nacionalnih in regionalnih iniciativah, kot so 
projekti pametnih mest in razpisi državnih ministrstev.
Zaradi naslednjih dejstev je smiselno IKT grozd Piemont vključiti v izbor dobrih praks 
projekta INNOVAge:  

• Pomembnost IKT sektorja v smislu eko-inovacij in pametnih domov ter 
neodvisnega življenja.

• Dobro delovanje grozda IKT Piemont pri financiranju in izvedbi IKT EU, nacionalnih 
in regionalnih projektov.

• Sposobnost povezovanja povpraševanja in ponudbe za inoviranje v regiji Piemont.
• Vzpostavitev dobrega sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji, velikimi 

podjetji, raziskovalnimi institucijami in potrebami javne administracije. 
• Uspešna organizacija internacionalnih mrežnih dogodkov za mala in srednje 

velika podjetja.
• Sposobnost spodbujati gospodarski razvoj regije v vseh svojih različnih 

komponentah, vendar s specifičnim fokusom na malih in srednje velikih podjetjih.
• Sposobnost delovati kot regionalna kontaktna točka za informiranje o različnih 

priložnostih financiranja in izmenjave znanja  ter tehnologije.
• Uspeh Torino Wireless ob prodaji inovacijskih storitev na trgu in črpanje  javnih 

sredstev za projekte.
• Direktni in posredni vpliv na regionalno strateško načrtovanje za tehnološko 

inoviranje. 

4 Cilji prakse

Da bi popolnoma razumeli strateško in operativno dinamiko, uporabljene metode dela, 
strukture upravljanja in druge elemente, zaradi katerih sta grozd IKT Piemont in TW uspešna 
primera raziskovalno-inovacijskih grozdov v Italiji. 
 

5 Lokacija

 - Italija
 - Torino (sedež), Novara (podružnica)
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6 Podrobnejši opis prakse

TFundacija Torino Wireless (TW) je bila ustanovljena leta 2003 kot upravljavec IKT Piemont 
območja, tehnološkega območja, prepoznanega s strani Ministrstva za raziskovanje in 
univerze v Italiji.
Njegova naloga je delovati kot pospeševalec za mala in srednje velika podjetja, ki delujejo 
v sektorju IKT, ki prav tako vključuje elektroniko, informatiko in telekomunikacije, kot tudi 
industrijski sektor, ki razvoja inovacije na področju IKT. Ustanovljen je bil s strani 19-ih 
nacionalnih in lokalnih partnerjev, tako javnih kot tudi zasebnih (Ministrstvo za raziskovanje, 
Regija Piemont, Provinca Torino, Mesto Torino, fakultete, raziskovalni centri, banke in velika 
podjetja). Grozd pokriva območje, v katerem je preko 13.000 IKT podjetij, od katerih je 2.000 
vključenih v proces inovacij. TW ima kontakte z 900 IKT podjetji. Trenutno več kot 400 IKT 
malih in srednje velikih podjetij razvija raziskovalno-inovacijske projekte v sodelovanju z 
raziskovalnimi centri na celotnem območju regije Piemont. 150 malih in srednje velikih 
podjetij je vključenih v sektorske projekte, 80 novih članov pa se vsako leto pridruži TW. 
Stopnja rasti mreže se je nedavno povečala z razvojem projektov Pametnih mest (TW je 
center razvoja Torino - pametno mesto), ki vključujejo tudi podjetja, ki nimajo IKT baze. TW 
je prepoznan na nacionalnem nivoju kot usmerjevalec, ki preko svojih članov z najvišjo 
ravnjo tehnologije, strokovnosti in znanja in preko stabilnih odnosov z večino italijanskih 
regij. Tako je TW kot vodja ali partner sodeloval pri približno polovici vseh projektov, ki so 
bili prijavljeni na zadnji razpis MIUR 2013 za tehnološke grozde.
Storitve, ki jih TW ponuja članom mreže so: financiranje raziskovanja in razvoja, podpora 
za inovacijske projekte, črpanje EU sredstev, poslovno mreženje, ciljne iniciative, olajšanje 
dostopa do investicijskega kapitala, upravljanje grozda IKT; posebni projekti. 
Za regijo Piemont je TW izvajalec tematske analize za podporo regionalnega strateškega 
in operativnega načrtovanja, hkrati pa niso direktno vključeni v proces odločanja.
TW je vstopil v nacionalne in evropske raziskovalne in razvojne projekte kot posrednik, 
ki zastopa različne akterje regije – javni sektor, predstavnike raziskovalnega sektorja, 
zasebnih podjetij, končnih uporabnikov – in tako lahko posreduje sposobnosti in interese, 
ki so potrebni za posamezen projekt.
Zaradi dobrega poznavanja območja in sodelovanja z različnimi akterji, tako zasebnimi kot 
tudi javnimi, Fundacija Torino Wireless podpira ustanovitev podjetniških mrež na specifičnih 
področjih z namenom, da se razvije nove IKT rešitve za ta ciljni trg. Danes se cilja na tri 
trge: gradnja pametnih zgradb, agroživilstvo in turizem. 
Novi produkti in storitve se morajo razviti z namenom, da se ustvarijo poslovne priložnosti 
in omogoči ne-IKT akterjem uporabo nove tehnologije.



www.innovage-project.eu

82

Grozd IKT Piemont je eden izmed 12-ih tematskih grozdov v Piemontu, ustanovljenih leta 
2009 z iniciativo, ki jo je spodbudila regijska vlada z namenom, da se izboljša gospodarski 
razvoj lokalnih strateških sektorjev območja. Njegova naloga je delovati kot posrednik, 
sponzor in spodbujevalec raziskovalno-razvojnih projektov ter ustvarja in krepi mreže med 
javnimi administracijami, raziskovalnimi institucijami in zasebnimi podjetji z namenom, da 
ti akterji sodelujejo pri koriščenju sinergij in si izmenjujejo svoje znanje pri delu na novih 
projektih. IKT grozd je začel delovati leta 2009 z 78 člani, kateri število se je v prvih štirih 
letih aktivnosti povečalo na 169 v letu 2012. Danes z grozdom sodeluje 132 malih podjetij, 
16 srednje velikih podjetij, 9 velikih podjetij (med njimi Oracle in Telecom Italija) in 11 
raziskovalnih institucij (4 fakultete, 4 raziskovalni centri in 3 tehnološki parki).

Glavne aktivnosti grozda so:
 - Financiranje inovacijskih projektov. Od leta 2009 je IKT grozd financiral 60 raziskovalno-

razvojnih projektov, ki vključujejo 216 partnerjev in je ustvaril za 25,2 milijonov EUR 
naložb.

 - Analiza glavnih gospodarskih sektorjev
 - Določanje smernic pri razvoju inovacijskih projektov:

• Pomoč pri snovanju projekta
• Evalvacija kakovosti projekta
• Ocena možnosti za financiranje (izpolnjevanje pogojev in merila za dodelitev).

 - Storitve v podporo inoviranju (skupno 2,4 milijona EUR investicij v IKT od 35 sodelujočih 
podjetij): intelektualna lastnina, tehnološka inteligenca, razvoj ideje za projekt, 
mednarodno mreženje in iskanje partnerjev, mobilnost specializiranih zaposlenih, 
inovativno okolje za start-upe. 

 - Medgrozdenje: 22 raziskovalno-razvojnih projektov, ki so bili skupinsko izvedeni z 
večino drugih 11 tehnoloških grozdov Piemonta.

 - Internacionalizacija, vključno z mednarodnimi konferencami, B2B srečanji, dogodki 
mreženja.

 - EU projekti: informacijski dnevi o priložnostih črpanja EU sredstev, iskanje partnerjev, 
mreženje z drugimi evropskimi grozdi, pomoč pri načrtovanju projekta, ocenitev 
predlogov s strokovnjaki iz APRE (Italijanska raziskovalna agencija).

 - Podjetniško mreženje
 - Korporativno srečanje
 - Podjetniško usposabljanje: posebni dogodki in delavnice, tehnološki seminarji, sektorski 

spletni seminarji, tečaji o načrtovanju projektov in finančnem poročanju. 
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Pravni okvir: 
Torino Wireless je neprofitna fundacija, IKT grozd Piemont pa je neprofitno začasno 
združenje (5-letni obnovljiv sporazum), sestavljeno iz različnih javnih in zasebnih organizacij 
(neprofitnih organizacij, fakultet, velikih podjetij, raziskovalnih centrov, malih in srednje 
velikih podjetij, inovativnih start-up podjetij), vsi pa delujejo v istem sektorju. 

Finančni	okvir:	
TW je bil ustanovljen leta 2003 z začetno podporo 26 milijonov EUR in s proračunom 
približno 3,5 milijonov EUR na leto. Njihov prihodek večinoma predstavljajo sredstva 
javnega sektorja in tržni dobiček, preostalo pa članarina članov. Viri dohodka so: 60% 
od nacionalnih ali regionalnih javnih finančnih podpor, 30% od trga (prodaja inovacijskih 
storitev) in preostalih 10% od članarin članov. Ustanovitelj, regija Piemont, IKT grozd 
financira v višini 90 milijonov EUR za 5 let delovanja (2009-2014).

7 Evalvacija prakse

Glavni	dosežki	
Od leta 2003 do 2008 je Fundacija Torino Wireless pomagala 390 podjetjem pri njihovih 
tehnoloških, poslovodnih in komercialnih aktivnostih od ustanovitve, razvoja in uspeha na trgu. 
Vse storitve, ki jih je zagotovila fundacija, so bile izvedene skupaj z javnimi in zasebnimi partnerji, 
ki predstavljajo samo vir financiranja, ampak so tudi konkretno vključeni v razvoj grozda.

Eden izmed največjih dosežkov je v povezavi s sposobnostjo fundacije za pridobitev 
finančnih sredstev: skupno je pridobila 117 milijonov EUR (32 od javnih in 85 od zasebnih 
organizacij).
Najbolj pomembni rezultati so iz obdobja 2003-2008:
 - spodbujanje podjetij: 909 posredovanj za 17,9 milijon evrov zagotovljenih storitev;
 - zbiranje finančnih sredstev iz nacionalnih, regionalnih ali evropskih proračunov z 

namenom, da se izvede projekte sodelovanja, ki vključujejo mala in srednje velika 
podjetja ter velika podjetja skupno v višini investiranih 33 milijonov EUR;

 - upravljanje z intelektualno lastnino: 61 prijavljenih patentov (35 registriranih), 66 podjetij, 
ki so jim nudili pomoč, interakcija z 150 raziskovalci;

 - mednarodne mreženjske aktivnosti (npr. pakt za mala in srednje velika podjetja) 
 - projekti grozdenja med IKT podjetji za razvoj produktov (npr. grozd Infomobility);
 - vzpostavitev skladov tveganega kapitala, Piemontech in Innoget kapital v skupni 

vrednosti 85 milijon EUR.



www.innovage-project.eu

84

Dejavniki	uspeha: 
 - odlična integracija vseh glavnih inovacijskih akterjev, odlična sposobnost zbrati lokalne 

interese in kompetence ter jim dodati dodano vrednosti v širšem kontekstu delovanja, 
kot so nacionalni grozdi ali evropski projekti;

 - visoke kompetence v vključenem sektorju, poznavanje tematik, ki so najvišje prioritete 
za Evropsko komisijo na regionalnem nivoju (npr. pametna mesta in pametne skupnosti, 
živi laboratoriji in projekti PCP);

 - učinkovit internacionalizacijski proces grozda, zahvaljujoč stalnemu sodelovanju v 
evropskih območnih programih in programih direktnega financiranja (tj. udeležba MSP 
v živih laboratorij pri čezmejnih projektih preko programa ALCOTRA) in konsolidiranih 
strateških odnosov s podobnimi grozdi izven EU (Avstralija, Kanada, Kolumbija, ZDA)

 - velik vpliv na regionalne politike in programe (predvsem predhodno vrednotenje, 
podpora pri izvajanju regijskih razvojnih načrtov, ciljna podpora MMSP pri kandidaturah 
za razpise)

Slabosti
 - Nizka vključenost končnih uporabnikov v procese inoviranja 

8 Kriteriji za evalvacijo (seznam prizadevanj) 

Kvalitativni: nepomemben – neučinkovit – zadosten – dober – zelo dober – odličen:
 - Prenosljivost: ZELO DOBRO (model grozda je lahko prenosljiv, če obstaja možnost 

sodelovanja)
 - Vpliv na politike: DOBRA povratna informacija pri vrednotenju in evalvaciji programov.
 - Vključenost vseh štirih sektorjev: NEUČINKOVITA (še vedno delujejo po modelu 

vključenosti treh sektorjev), vključenost končnih uporabnikov je eden glavnih izzivov za 
naslednja leta.

 - večja kakovost storitev in prihranek denarja za javno zdravstvo! DOBRO (tj. projekti o 
e-zdravstvu, eVlada, pametna omrežja, itd.).

 - za podaljševanje neodvisnega življenja starostnikov na domu: DOBRO (nekateri projekti 
so osredotočeni na objekte, ki so energetsko učinkoviti, mobilne rešitve, inštalirane 
notranje sisteme)

 - sprejetost tehnologij in politik s strani starostnikov ZELO DOBRO (glej projekt ADAMO, 
vnos je dobro sprejet s strani starostnikov in se prodaja na trgu).
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 - zmanjšanje porabe energije, prispevanje k trajnosti: ZELO DOBRO (TW se osredotoča 
na energetsko učinkovite zgradbe, eko in pametno obratovanje, vgrajeni sistemi)

 - stopnja inovacij (pri upravljanju, zbiranju finančnih sredstev, financiranju orodij, 
marketingu, internacionalizaciji, procesih, storitvah, itd.) ODLIČNO.

9 Pridobljena znanja iz prakse  

 - zmagovalni značaj grozda: visok nivo vključenosti glavnih inovacijskih deležnikov
 - velik vpliv projektov na regionalnem nivoju na mikro, majhna in srednje velika podjetja 

in inovacije
 - aktivnosti med grozdi kot tudi aktivnosti na evropskem in medregionalnem nivoju 

predstavljajo dodano vrednost za člane

10 Kontakti

Upravljavec grozda: Gianmarco Piola (gianmarco.piola@torinowireless.it)
 

11 Ostale informacije

 - spletna stran: www.torinowireless.it
 - drugi viri informacij: TW brošura, letni zbornik grozda IKT Piemont,  ppt predstavitve 

(vse se lahko prenesejo iz zgornjih spletnih strani)
 - projekt ADAMO: sistem je sestavljen iz ročne ure in bazne postaje, ki je integrirana v 

bivalnem okolju osebe, preko katere lahko vzpostavi povezavo na operacijski center 
(zdravstveni dom v skupnosti). Sistem lahko analizira glavne fiziološke parametre 
osebe in zbira informacije o njihovem okolju z namenom, da avtomatično identificira 
nenavadne situacije in pošlje zahtevek za pomoč na operacijski center. 
Obe napravi (ročna ura in bazna postaja) imata gumb za klice, s katerim lahko uporabnik 
vzpostavi direkten kontakt z operacijskim centrom ali izvede klic za pomoč. Operaterji 
ter zdravstveni in socialni delavci lahko dobijo poziv, ki jih prenese sistem ali neposredni 
klic osebe, ki potrebuje pomoč in določi pravilen odziv. Sistem ADAMO omogoča razvoj 
različnih vrst oskrbe, odvisno od potreb končnega uporabnika. Več informacij je na voljo 
na spletni strani http://www.adamo-healthcare.com/index.htm.
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DB13:	Robo	M.	D.,	izbrala	RERA

1 Naslov prakse

ROBO M.D.

2 Podrobnejša tema/problematika prakse

Osredotoča se na življenje na domu starostnikov – zaznavanje kritičnih situacij (produkt za 
domače zdravstveno varstvo).

3 Opis vsebin prakse

Domači robot za nadzorovanje in zaznavanje kritičnih situacij je bil razvit z namenom, da 
izboljša življenje starostnikov in zmanjša stroške sistemov za domačo oskrbo.

4 Cilji prakse

V kritični situaciji (npr. padec uporabnika) bo robot prišel do uporabnika in začel preprost 
pogovor. Po nekaj vprašanjih bo ugotovil, če gre za nujen primer ali ne preko analize 
podatkov. 
Robot je opremljen z različnimi vrstami senzorjev in aktivatorji  za komuniciranje z 
uporabnikom in bo prišel do starostnika (npr. kamera, zvočniki in mikrofon). Senzorji se 
lahko vsakodnevno izklopijo, da uporabnik ne bi imel občutka, da ga nekdo opazuje, s tem 
pa se tudi poveča možnost sprejema robota s strani uporabnika.
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5 Lokacija

 - Češka republika (Jugovzhodna Bohemija) + vse relevantne evropske regije, ki so 
vključene v projekt

6 Podrobnejši opis prakse

 - Robo M. D. je eden izmed osmih pilotnih projektov projekta Innovation 4 Welfare, ki se 
je izvajal od februarja 2010 do oktobra 2011. 

 - - 5 partnerjev iz 5 regij je bilo vključenih v ta projekt, in sicer iz naslednjih držav: 
Avstrija (Zgornja Avstrija), Češka republika (Jugozahodna Bohemija), Estonija, Italija 
(Lombardija), Nizozemska (Severni Brabant).

1. Univerza Johannesa Keplerja, Inštitut za dizajn in nadzor mehatronskih sistemov
2. Univerza Južne Bohemije v Českih Budejovicah
3. Univerza v Tartu 
4. Nacionalni raziskovalni svet Italije, Inštitut elektronskih, informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij
5. Univerza Fontys uporabnih znanosti

 - ideja podprojekta ROBO M. D. je bila razvita kot orodje glede na usmerjene potrebe 
za reševanje oskrbe na domu, ki premošča sistemske vrzeli z namenom, da pospeši 
razpršenost in uporabnost inovacij na regionalnem in medregionalnem nivoju. S pomočjo 
definiranih aktivnosti in izvedbo pilotnega robota kot storitev na domu so organizacije 
za socialno podporo dobile možnost uporabiti novo orodje za izboljšanje svojih storitev.

 - projekt je bil sofinanciran s strani Programa Interreg IVC s skupnih proračunom 
445,996 EUR. 

 - ROBO M. D. je trenutno vključen v natečaj Werner von Siemens na Češkem.

7 Evalvacija prakse

 - prototip robota je bil zgrajen z naslednjimi funkcijami:
• zaznavanje padca
• zaznavanje kvantronskega resonančnega utripa v realnem času
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Robot komunicira z uporabnikom tako, da ga sprašuje vprašanja, na katera sta možna 
odgovora ja ali ne. Robot se lahko oddaljeno upravlja s strani ponudnika oskrbe, ki 
vozi in kontrolira in oddaljeno vidi in komunicira s starostnikom. Robot je postavljen na 
vozečo  platformo, da bi povečali hitrost. Merjeni podatki se shranjujejo na osebnem 
računalniku in se lahko uporabljajo za nadaljnje raziskave. 

8 Kriteriji za evalvacijo

 - Prenosljivost: možno
 - Vpliv na politike:

Cilji pilotnega projekta robota ROBO M. D. vsebujejo strateški in operacijski pristop: 
Strateški pristop želi vplivati na splošno verifikacijo in dokaz možnosti uvedbe novega 
sistema za oskrbo na domu kot primernega orodja. Poudarjena je pomembnost sektorja 
za socialno oskrbo starejših in še vedno obstoječo vrzel v inovacijskih podpornih 
politikah. Eden izmed glavnih ciljev je odprava ovir pri različnih privatnih in javnih akterjih, 
ki so vključeni v izboljšanje okvirnih pogojev. Nanaša se na politični nivo regionalnih ali 
nacionalnih deležnikov, ki želijo prilagoditev že obstoječih ali definicijo novih politik, ki 
se osredotočajo na sisteme za oskrbo na domu. Operativni pristop ROBO M. D. se še 
posebej osredotoča na organizacije za socialno podporo, in sicer na lansiranje novih 
produktov na trg, spodbujanje prenosa tehnologije in izmenjave znanja ter spodbujanje 
vsakodnevnega sodelovanja med različnimi institucijami. 

 - Vključenost vseh štirih sektorjev:
Vključeni raziskovalni centri, proizvajalci tehnologij, regionalne oblasti in končni uporabniki.

 - Višja kakovost storitev in prihranek denarja za javno zdravstvo: 
Cilj robota ROBO M. D. je dvig kvalitete storitve za paciente preko brezžične IKT 
tehnologije z namenom, da se ponudi novo orodje za zmanjšanje stroškov regionalnih 
sistemov za oskrbo na domu.

 - za podaljševanje neodvisnega življenja starostnikov na domu:
Robot ROBO M. D. prinaša decentralizirane storitve oskrbe na domu ciljnih uporabnikom. 
Starostniki lahko živijo v svojem okolju in ne v bolnišnici. 

 - sprejetost tehnologije in politike s strani starostnikov:
Raziskava najboljših rešitev za vse zainteresirane skupine (pacient, javne in zasebne 
organizacije, kot tudi operaterji) je bila izvedena s strani konzorcija projekta v sodelovanju 
s ciljnimi uporabniki.
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9 Pridobljena znanja iz prakse

 - inovacija lahko izboljša blagostanje z uporabo medregionalnega sodelovanja in pristopa 
več deležnikov. Dobra prakse pomeni medregionalno sodelovanje na specifičnih 
raziskovalnih projektih v obliki mini programa.

 - kombinacija izmenjave izkušenj, razvoj inovativnih podprojektov in zagotavljane 
predlogov politik so uporabni na področju inovacij  in socialnega varstva.

 - medregionalni projekti so spodbudili vzpostavitev novih rešitev na področju zdravstva: 
še posebej novih tehnologij na področju rehabilitacije in oddaljene asistence.

10 Kontakt

Dr. Tomáš Cílek,– Regionalna razvojna agencija Južne Bohemije 
(cilek@rera.cz, +420 386 720 760) 
Dr. doc. RNDr. Petr Bartoš, – Univerza Južne Bohemije, České Budejovice 
(bartos-petr@seznam.cz, +420 387 773 124)

11 Ostale informacije

http://www.innovation4welfare.eu
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DB14:	Socialna	oskrba	na	domu,	izbrala	Občina	Sofija,	Bolgarija

1 Naslov prakse

Občinsko podjetje Socialna oskrba na domu

2 Podrobnejša tema/problematika prakse

Podjetje zagotavlja oskrbo na domu ljudem, ki imajo enega izmed naslednjih pogojev:
1. niso zmožni sami ali s pomočjo sorodnikov zadostiti osnovnih potreb
2. so starostniki
3. imajo 50 ali več odstotkov trajno zmanjšane delovne sposobnosti
4. so otroci, mladostniki ali mladi odrasli do 18. leta, duševno zaostali, so gibalno ovirani in 

imajo zmanjšane sposobnosti prilagajanja na družbeno prilagoditev
5. nimajo sorodnikov, ki bi lahko skrbeli zanje
6. so socialno ogroženi ljudje in družine, ki so izgubili svoj dom ali so bili nameščeni v 

začasnem domu za brezdomce za največ 3 mesece.
7. so ljudje z resnimi ali nepovratnimi poškodbami vitalnih organov in pomembnih sistemov 

ali v certifikaciji s strani Strokovne zdravniške komisije.

3 Opis vsebin prakse

Občinsko podjetje »Socialna oskrba na domu« zagotavlja oskrbo na domu. Namen  
zagotavljanja socialne oskrbe predstavlja priložnost za razvoj inovativnih socialnih storitev, 
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oblik oskrbe in podpore v vsakodnevnih aktivnostih s polno vključenostjo ciljnih skupin v 
javno življenje, katera načelo so pravna varnost, enake možnosti in ustvarjanje pogojev za 
socialno integracijo starostnikov in oviranih ljudi.

4 Cilji prakse

Zagotovitev kakovostnih socialnih storitev na domu

5 Lokacija

 - Bolgarija
 - Občina Sofija – vseh 24 območij glavnega mesta

6 Podrobnejši opis prakse

 - Občinsko podjetje »Socialna oskrba  na domu« je ustanovil mestni svet občine Sofija 
17. 2. 2003 in s tem zagotovil tudi finančna sredstva.

 - Aktivnosti občinskega podjetja »Socialna oskrba na domu« so vključevale zagotavljanje 
socialnih storitev v skupnosti.

 - priprava in dostava hrane na domu s posebnim prevozom, storitvami, pomoč za 
pridobitev splošnih in posebnih zdravstvenih storitev, socialne aktivnosti za podporo 
ponovni integraciji v družbo osamljenih starostnikov, otrok, mladih in odraslih z neenakim 
statusom. 

 - Območje občine Sofija je razdeljeno na 9 območij.
 - Službe izvajajo tudi aktivnosti sprejema zahtev novih uporabnikov storitve, sprejemanja 

zahtev meščanov o različnih vprašanjih, povezanih z zagotavljanjem socialnih storitev 
in zagotavljanje analize lokacije stalnega prebivališča prosilcev.

 - Priprava hrane za ljudi, ki koristijo storitve podjetja, se odvija v 5 kuhinjah podjetja, ki 
imajo potrebno opremo in zalogo živil.

 - Pet nutricionistov nadzira prehrano za pripravo 4-ih specifičnih diet.
 - Vozniki ljudem dostavijo hrano na njihovem domu.
 - Zaposleni na občinskem podjetju obiskujejo uporabnike na domu ter pomagajo 

onemoglim in oviranim ljudem pri obroku. Povratne informacije o kvaliteti storitve so 
zaželene. 

 - Glede na potrebe uporabnikov socialnih storitev, zdravstvene nege medicinskih sester, 
ki jo predstavlja higienska oskrba v nočni izmeni, oskrbe odvisnikov, injeciranje, 
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psihologi izvajajo psihosocialne intervencije. Izvajalci oskrbe izvajajo tudi medicinsko 
rehabilitacijo uporabnikov socialnih storitev. Storitev obsega tudi prvo pomoč ob stiski 
osebe po načelih splošne medicine.

 - Uporabnikom socialne oskrbe na domu pomagajo visoko kvalificirani socialni delavci. 
Aktivnost socialnih delavcev stremi k izboljšanju kakovosti socialne oskrbe na domu 
ljudi, ki prejemajo oskrbo in zagotovitvi novih socialnih storitev na domu, ki so vnaprej 
pripravljene glede na posameznika, ocenitev potreb, zmožnosti in osebnih preferenc 
ljudi, specifičnih za njihove domove.

 - občinsko podjetje podpiše sporazum z osebami, ki prejemajo oskrbo o tem, kdaj 
jih bo socialni delavec obiskal na domu, in sicer glede na njihove želje in potrebe. 
Socialni delavec je tudi informator v primeru zdravstvenih težav pri specialističnem 
zdravljenju. Če je potrebno, socialni delavec starostnikom tudi pomaga pri nakupovanju. 
Socialni delavec bo tudi pomagal razreševati administrativne težave kot so pomoč pri 
izpolnjevanju obrazcev in priprava dokumentov za različne vloge.

 - Storitve, ki jih zagotavlja občinsko podjetje »Socialna oskrba na domu«, so opredeljene 
z Zakonom o socialni oskrbi, ki ga financira Občina Sofija.

7 Evalvacija prakse

 - S storitvami oskrbe na domu, ki jih zagotavlja občinsko podjetje »Socialna oskrba na 
domu«, se bo izboljšala kakovost življenja prebivalcev Občine Sofija. Organizacija, ki 
zagotavlja različne storitve oskrbe na domu ustreza zahtevam lokalnih ljudi.

 - Socialna oskrba na domu je zagotovljena v domačem okolju uporabnikov na način, 
ki spoštuje njihovo zasebnost in življenjski stil. Storitve spodbujajo vključevanje 
uporabnikov  pri odločevanju in ne želijo, da uporabniki postanejo odvisni od storitev. 

8 Kriteriji za evalvacijo 

 - Storitve, ki jih ponuja podjetje, morajo biti zagotovljene na način, ki spoštuje človeško 
dostojanstvo in pravice uporabnikov na zasebnem področju ter njihov življenjski stil. 
Storitve spodbujajo razvoj prednosti in pozitivnih značilnosti v sistemu vrednot vsakega 
uporabnika. Zaupnost osebnih podatkov je zagotovljena v skladu z zahtevami zakona 
o varovanju osebnih podatkov in etičnimi načeli poslovanja v storitvenih aktivnostih.
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 - Uporabniki dobijo veliko informacij o socialni oskrbi na domu, ki jih zagotavlja občinsko 
podjetje Socialna oskrba na domu. Na podlagi ocene, ki je bila narejena v začetnem načrtu 
za zagotavljanje storitev, je cilj popolnoma zadostiti potrebam vsakega posameznega 
uporabnika. Sporazum za dostavo socialne oskrbe na domu med ponudnikom in 
uporabnikom socialne oskrbe na domu se ureja s pravicami in dolžnostmi obeh strank. 
Uporabniki se morajo počutiti varne na svojem domu v času, ko uporabljajo storitve, ki 
jih zagotavlja občinsko podjetje »Socialna oskrba na domu«.

 - Pravice in interesi uporabnikov so zaščiteni z natančnim vodenjem dokumentacije, ki jo 
glede na nove potrebe uporabnika osvežujejo.

 - Zagotavljanje socialnih storitev se ureja preko jasnega mehanizma za spremljanje 
spoštovanja pravic oviranih ljudi in starostnikov brez diskriminiranja na podlagi 
hendikepiranosti ali starosti.

9 Kontakti

Mesto Sofija, 1618
»Tzar Boris III« Blvd Nº207 
Občinsko podjetje »Socialna oskrba na domu« 
e-mail : social_patronaj@mail.bg

10 Ostale informacije

www.socialenpatronaj.com
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DB15:	T-Starost,	izbrala	Regija	Osrednja	Makedonija,	Grčija

1 Naslov prakse

T - starost

2 Podrobnejša tema/problematika prakse

Nove tehnologije za neodvisno življenje preko televizije

3 Opis vsebin prakse

T-Starost je programska storitev, ki je dostopna na evropskih območjih preko digitalne 
televizije, ki je trenutno najbolj razširjen kanal komunikacije in ne potrebuje usposabljanja 
uporabnikov ali dodatnega vzdrževanja. Njegov namen je omogočiti neodvisno življenje 
starostnikov in zadostiti njihovih potrebam. 

4 Cilji prakse

Cilji prakse so naslednji: 
 - Arazpoložljivost za osebe, ki so prikrajšane zaradi geografske pokritosti 
 - dostopnost glede na ceno: ljudje si ne morejo privoščiti drugih tehnologij zaradi premalo 

sredstev (realistični načrti glede na gospodarsko krizo)
 - dostopnost: dva elementa 1) hendikepirane osebe (vidno, slušno, govorno, gibalno)    

2) ljudje, ki imajo premalo IKT znanja.
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5 Lokacija

Grčija

6 Podrobnejši opis prakse

 - Praksa T-starost je bila sofinancirana s strani Evropske komisije v sklopu Programa 
konkurenčnosti in inovacij (proračun partnerja 134.000 EUR). Sodelovali so tudi 
partnerji iz Grčije, Španije, Finske, Cipra, Italije in Velike Britanije.

 - Cilj prakse je znatno izboljšati kakovost življenja in zagotoviti učinkovito zdravstveno 
in socialno oskrbo za starostnike, in sicer z demonstracijo inovativnih IKT produktov in 
storitev.

 - Storitev temelji na integraciji digitalnih storitev, ki so namenjene starostnikom in 
uporabnikom s slabo informacijsko opremo, ki imajo dostop do televizijskih kanalov. 
Ti uporabniki znajo uporabljati daljinski upravljalnik za TV in ne potrebujejo posebnega 
izobraževanja. 

 - Glavni cilj prakse je uporabnikom namenjena integracija storitev preko televizije, 
še posebej programi za podporo (vključno s storitvami v mejnih območjih) socialno 
ogroženih ljudi, večinoma za starostnike in ljudi v zgodnji dobi staranja.  Namen je, 
da se reši izzive različnih potreb oskrbe v velikem številu različnih storitev (oskrba na 
domu, tele-asistenca, mobilne komunikacijske storitve, tele-alarmi, nega, itd.).

 - Gre za nov model oskrbe, ki uporablja digitalno televizijo kot najbolj uporabljen kanal 
za informacijsko prikrajšane sektorje za doseg težko dosegljivih oseb (kot so invalidni 
starostniki z manj dostopa do drugih oblik digitalne tehnologije), in ki izboljšuje trenutno 
situacijo ter odgovarja zahtevam novih starostnikov.

 - Poudarja digitalno vključitev preko televizije za preprečevanje in hiter odziv socialne 
oskrbe z namenom, da se izogne neželenim situacijam ali da je odziv v najkrajšem 
možnem času. Gre za integrirano e-oskrbo preko televizije, ki je namenjena za starostnike 
(in/ali ljudi, odvisne od pomoči drugih) ter za njihove neformalne negovalce. Neformalni 
negovalci imajo pomembno vlogo v življenju starostnikov. E-starost podpira negovalce 
in starostnike, saj v večini primerov tudi oboji trpijo za pomanjkanjem informacij.
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7 Evalvacija prakse

Rezultati projekta T-starost: 
 - splošne javne storitve so povezane z vsakodnevno pomočjo starostnikom
 - možnost razvoja personalizirane storitve za izboljšanje neodvisnega življenja 

starostnikov, spodbujanje sprejemanja odločitev, omogočanje popolnega nadzora nad 
oskrbo s strani starostnikov.

 - koordinirano vključevanje deležnikov, kjer so fokus potrebe starostnikov: njihove 
potrebe, odločitve, upravljanje in prilagojena storitev. Javna telesa in ponudniki storitev 
so del mreže storitev, kjer vsak opravlja del nalog.

Prikaz konkretnih rezultatov evalvacije: 
Uporabnost	storitev	in	platforma
• 90% uporabnikov je imelo jasno predstavo o delovanju in storitvah, ki jih zagotavlja 

T-starost
• 40% uporabnikov ni znalo popolnoma samostojno uporabljati T-starost 
Zadovoljstvo	uporabnikov
• 70% jih je izjavilo, da se med uporabo niso dolgočasili 
• 80% uporabnikov je izjavilo, da jim je T-starost spremenila razumevanje in 

perspektivo o novih tehnologijah.
Neodvisnost 
• Uporabniki niso uporabili osebnih storitev, saj glede na njihov način življenja ne 

morejo oceniti teh storitev
• Uporabniki niso razumeli interaktivnih storitev, kot je nakupovanje produktov preko 

interneta
Socialna integracija
• 90% uporabnikov ni razumelo, kako jim bo T-starost pomagala pri večji neodvisnosti 

in boljšem družabnem življenju
• Uporabnikom je bližje tradicionalni način komunikacije preko telefona
Trajnost
• 90% uporabnikov je nakazalo, da ne bi želelo plačati za storitve



97

8 Kriteriji za evalvacijo 

 - Vpliv na politike: Projekt je bil izveden v skladu z nacionalnimi in regionalnimi politikami 
v povezavi z zdravstveno oskrbo za starostnike, in sicer z regionalnimi in operacijskimi 
programi »Asistenca na domu« in »Centri za dnevno oskrbo za starostnike«.

 - Vključevanje vseh štirih sektorjev: Končni uporabniki projekta so bili domovi za 
starostnike (npr. Dom za starostnike Hariseio) v Solunu in Centri za starostnike v več 
občinah (npr. Občina Thermi). 

 - Višja kakovost storitev in prihranek denarja v javnem zdravstvu: spodbujanje oskrbe na 
domu, zmanjšanje primarne hospitalizacije.

 - Ohranjanje starostnikov na domu dlje časa: glavni cilj je bilo neodvisno življenje
 - Sprejem tehnologije in politik s strani starostnikov: narejene so bile integrirane e-storitve 

preko televizije za starostnike (in/ali ljudi, ki so odvisni od pomoči drugih) in za njihove 
neformalne negovalce. Visoka stopnja sprejemljivosti s strani uporabnikov.

9 Pridobljena znanja iz prakse

 - uporabniki si želijo uporabljati storitve T-starost v Centrih za oskrbo
 - osebne storitve so uporabne v primeru, da so uporabniki gibalno omejeni.

10 Kontakti

k.pantazi@pkm.gov.gr
c.kiskini@pkm.gov.gr
v.tsanidis@pkm.gov.gr

11 Ostale informacije

www.pkm.gov.gr
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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:

Italija 
Regija Marche
www.regione.marche.it
anna.torelli@regione.marche.it

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

Finska 
BIF
www.baltic.org
minna.hanhijarvi@tampere.�

Bolgarija
Občina So�ja
www.so�a.bg
ezheleva@so�a.bg

Grčija 
Regija Osrednja Makedonija
www.pkm.gov.gr
a.giantsis@nath.gr

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

Ciper 
Občina Geroskipou
info@geroskipou-municipality.com

Velika Britanija 
SEHTA
www.sehta.co.uk
david.parry@sehta.co.uk

Slovenija 
Razvojni center Srca Slovenije
www.razvoj.si
info@razvoj.si

Litva 
Inovacijski center Litva
www.lic.lt
m.vilys@lic.lt

Španija
Fundacija INTRAS
www.intras.es
proyectos1@intras.es

Češka 
Regionalna razvojna agencija Južne Bohemije 
RERA
www.rera.cz
jiri.vlach@rera.cz

Poljska
Regionalna razvojna agencija Rzeszow
www.rarr.rzeszow.pl
info@rarr.rzeszow.pl; dkandefer@rarr.rzeszow.pl

Nizozemska  
TNO
www.tno.nl
esther.felix@tno.nl

Švedska 
Tehnološki inštitut Blekinge
www.bth.se
jenny.lundberg@bth.se

Dobre prakse
Analiza in izbor uspešnih praks povezovanja in grozdenja 
na področju eko-inovacij, načrtovanje politik pri razvoju 
grozdenja in koordinacija lokalnega strateškega 
partnerstva.

Grozdenje
Ustanovitev evropske mreže podjetij in pridruženih 
institucij (javne – gospodarske – zasebne – raziskovalne 
inštitucije in predstavniki končnih uporabnikov), ki 
delujejo na področju eko-inovacijskih politik za 
neodvisno življenje starostnikov na domu.

InnoHubs – eko-inovacijska pisarna
Lansiranje 14 regionalnih eko-inovacijskih pisarn za 
povečanje znanja deležnikov in izvajanja aktivnosti 
povezovanja med deležniki s fokusom na eko-inovacijah 
za razvoj pametnih domov za starostnike.

Strategije
Osveščanje o izzivih staranja in priprava novih strategij, 
ki lahko znatno izboljšajo kvaliteto življenja starostnikov.

14 evropskih regij je združilo moči za izboljšanje 
regionalnih politik na področju samostojnega in 
trajnostnega bivanja starejših s povezovanjem in 
grozdenjem deležnikov ter mentoriranjem s strani 
izkušenih partnerjev.

Italija
Razvojna agencija Svim Marche SpA
www.svimspa.it
iprosperi@svimspa.it

Generalni sekretariat
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Dobre prakse
Analiza in izbor uspešnih praks povezovanja in grozdenja 
na področju eko-inovacij, načrtovanje politik pri razvoju 
grozdenja in koordinacija lokalnega strateškega 
partnerstva.

Grozdenje
Ustanovitev evropske mreže podjetij in pridruženih 
institucij (javne – gospodarske – zasebne – raziskovalne 
inštitucije in predstavniki končnih uporabnikov), ki 
delujejo na področju eko-inovacijskih politik za 
neodvisno življenje starostnikov na domu.

InnoHubs – eko-inovacijska pisarna
Lansiranje 14 regionalnih eko-inovacijskih pisarn za 
povečanje znanja deležnikov in izvajanja aktivnosti 
povezovanja med deležniki s fokusom na eko-inovacijah 
za razvoj pametnih domov za starostnike.

Strategije
Osveščanje o izzivih staranja in priprava novih strategij, 
ki lahko znatno izboljšajo kvaliteto življenja starostnikov.

14 evropskih regij je združilo moči za izboljšanje 
regionalnih politik na področju samostojnega in 
trajnostnega bivanja starejših s povezovanjem in 
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