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Kontakt 
 Diputacion Provincial de Teruel 

Partner Wiodący 
 

Tel: +34 978 647 447 
E-mail: programasue@dpteruel.es  

 

 Euromontana 
Partner Komunikacyjny 
 

Tel. +32 2 280 42 83 
E-mail: communication@euromontana.org  
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Projekt SILVER SMEs 
 

Usprawnianie realizacji  
polityki regionalnej  

w zakresie konkurencyjności MŚP 
poprzez wykorzystywanie 

możliwości wynikających ze 
Srebrnej Gospodarki 

 

 

 

 

  

Niniejsza wydrukowana publikacja przedstawia wyłącznie poglądy jej autora, 
a organy programu Interreg Europa nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek 

wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. 



 

Uzasadnienie 

Srebrna Gospodarka stanowi 
szybko rozwijający się rynek, 
który charakteryzuje się szansami 
dla MŚP w zakresie tworzenia 
innowacyjnych produktów i usług 
skierowanych do osób starszych 
na obszarach wiejskich i górskich. 

Projekt SILVER SMEs może 
wykorzystać szanse stworzone  
w Srebrnej Gospodarce, wspierać 
ducha przedsiębiorczości oraz 
stymulować rozwój MŚP. 

Projekt 
Celem SILVER SMEs jest wspieranie 

polityki regionalnej na obszarach 
wiejskich i górskich, poprzez 

informowanie MŚP o potencjale 
opracowywania nowych, innowacyjnych 
produktów oraz usług, które przynoszą 

korzyści i radość starszym osobom, 
udoskonalając rozwój i konkurencyjność 

regionów. 
Poprzez rozwój Srebrnej Gospodarki oraz 
wsparcie MŚP na wszystkich etapach ich 
cyklu życia, nasz projekt zapewni ważne 

szanse na zatrudnienie w sektorach  
o dużym znaczeniu dla Srebrnej 
Gospodarki (opieka zdrowotna, 

gospodarka mieszkaniowa, ICT itp.) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele 
 Wspieranie polityki regionalnej w zakresie 

rozwoju MŚP na obszarach wiejskich  
i górskich 

 Promowanie przedsiębiorczości oraz 
innowacji w sektorze Srebrnej Gospodarki 

 Opracowywanie i wymiana wiedzy między 
regionami partnerskimi 

 Zebranie co najmniej 60 dobrych praktyk 
doskonalenia przedsiębiorczości w sektorze 

Srebrnej Gospodarski na obszarach wiejskich 

 Wdrożenie Planów Działania w regionach 
partnerskich mających na celu 

przetestowanie wyników projektu 

 

 

 

 

 

 

Jak się zaangażować? 
 Skontaktuj się z naszymi 

regionalnymi partnerami, aby wziąć 
udział w spotkaniach interesariuszy  

 Opowiedz nam o swoich 
doświadczeniach oraz/lub o 
inspirującym przykładzie w swoim 
regionie 

 Uczestnicz w naszych wydarzeniach: 
lokalne dni informacyjne lub 
konferencje przejściowe/końcowe 

 Zapisz się do naszego Newslettera   
 Śledź nas w mediach 

społecznościowych 

 

 

Czy wiesz, że? 

Ponad jedna trzecia 
osób w wieku 65-74 

korzystała z Internetu 
przynajmniej raz w 

tygodniu w 2014 roku 

Eurostat, 2015 


