
 

 

 

 

 

 

 

REZULTATY PROJEKTU SILVER SMEs W SKRÓCIE! 

Projekt SILVER SMEs ma na celu wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze 

Srebrnej Gospodarki poprzez zmianę/tworzenie polityk regionalnych ukierunkowanych na rozwój 

innowacyjnych produktów i usług dla osób starszych, szczególnie wymagających wsparcia na 

terenach wiejskich i górskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWARUNKOWANIA REGIONALNE 

 

KOMPLEKSOWA ANALIZA SWOT 

Nasza wspólna Analiza SWOT bada 

podobieństwa oraz specyfikę demografii i 

gospodarki naszych regionów. Bada możliwości i 

bariery w rozwoju Srebrnej Gospodarki na 

obszarach wiejskich i stanowi podstawę dla 

Planów Działania poszczególnych partnerów. 

 

9 REGIONALNYCH INFOGRAFIK 

Zastanawiasz się, jak to jest mieć ponad 65 lat na 

obszarach wiejskich? Szukasz zwięzłych 

informacji? Zapoznaj się z naszymi 9 

interaktywnymi infografikami i jednym rzutem oka 

zrozum wyzwania i możliwości wynikające ze 

starzenia się społeczeństwa w naszych regionach. 

 

 

ODKRYJ SILVER SMEs 

 

BROSZURA PROJEKTU 

Dowiedz się więcej o naszym partnerstwie i 

naszych celach w broszurze projektu, dostępnej w 

8 językach. 

 

SILVER SMEs W SKRÓCIE 

Czym jest projekt SILVER SMEs? Dlaczego sektor 

Srebrnej Gospodarki ma znaczenie dla obszarów 

wiejskich w Europie? Jakie są nasze cele? Odkryj 

projekt SILVER SME w tym 1-minutowym filmie! 

 

 

https://www.interregeurope.eu/silversmes/
http://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=1503
https://www.interregeurope.eu/silversmes/news/news-article/11664/investigating-the-silver-economy-in-cim-do-ave/
https://www.interregeurope.eu/silversmes/news/news-article/11664/investigating-the-silver-economy-in-cim-do-ave/
http://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=1465
https://www.youtube.com/watch?v=m8Lpz_ghMDQ


 

 

 

 

 

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE POLITYKI 

 

ZIELONA KSIĘGA NA TEMAT STARZENIA 

SIĘ 

Partnerzy projektu SILVER SMEs wzięli udział w 

konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących 

opracowania Zielonej Księgi UE w zakresie 

starzenia się. Nasze rekomendacje zawierają 

zalecenia, jak można wspierać starzejące się 

regiony w Europie oraz jak te terytoria mogą 

dostosować się do zmian demograficznych 

poprzez rozwój i wspieranie sektora Srebrnej 

Gospodarki. Przeczytaj nasze stanowisko. 

 

ZAINSPIRU SIĘ! 

 

ZBIÓR 70 DOBRYCH PRAKTYK 

Partnerzy SILVER SMEs zebrali ponad 70 

dobrych praktyk z całej Europy! Od zdrowia po 

technologie informacyjno komunikacyjne, 

mieszkalnictwo i zajęcia rekreacyjne, pokazują 

możliwości Srebrnej Gospodarki w zakresie 

wsparcia osób starszych na obszarach wiejskich. 

Odkryj bazę danych dobrych praktyk projektu 

SILVER MŚP! 

 

3 BROSZURY TEMATYCZNE 

23 inicjatywy wybrano jako najlepsze praktyki! Te 

3 broszury informacyjne z najlepszymi praktykami 

przedstawiają ciekawe inicjatywy związane z 

mieszkalnictwem, akceleratorami MŚP i dobrym 

samopoczuciem osób starszych. Ilustrują, w jaki 

sposób regiony mogą wspierać rozwój sektora 

Srebrnej Gospodarki, przyczyniać się do tworzenia 

przedsiębiorstw i poprawiać jakość życia 

seniorów. 

 

8 FILMÓW NA TEMAT DOBRYCH PRAKTYK 

W ramach projektu stworzono krótkie filmy 

promocyjne prezentujące 8 z 23 najlepszych 

praktyk. Od domów seniora i zajęć rekreacyjnych, 

po programy regionalne wspomagające tworzenie 

przedsiębiorstw w sektorze Srebrnej Gospodarki - 

te filmy przedstawiają inspirujące przykłady do 

wdrożenia w innych regionach Europy. Obejrzyj 

filmy. 

 

 

UZUPEŁNIJ ZALEGŁOŚCI 

 

NEWSLETTERS 

W ramach projektu przygotowywany jest kwartalny 

biuletyn informujący o najnowszych działaniach 

prowadzonych przez partnerów, ostatnio 

opublikowanych materiałach i przyszłych 

wydarzeniach. Pierwszych 10 biuletynów projektu 

jest dostępnych w Internecie. 

 

PROJEKTOWE STORYTELLING 

Chcesz więcej? Filmy przedstawiające kluczowe 

momenty projektu! Prezentują działalność 

przedsiębiorców spotkanych w trakcie trwania 

projektu oraz przybliżają ciekawe senioralne 

inicjatywy regionalne. Obejrzyj nasze filmy! 

 

www.interregeurope.eu/silversmes/  communication@euromontana.org 

Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a władze programu Interreg Europe nie ponoszą odpowiedzialności 

za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

 

https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_02-SILVER-SMEs-position-EU-Green-Paper-Ageing.pdf
http://www.interregeurope.eu/silversmes/good-practices/
http://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=2849
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q
https://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=1491
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q
https://www.interregeurope.eu/silversmes/
https://www.facebook.com/silversmes
https://twitter.com/Silver_SMEs
https://www.linkedin.com/company/silver-smes/
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q/featured
http://eepurl.com/dy7Wjz

