
 

Partnerji 

 

 

Kontakt 
 Vodilni partner: Diputacion 

Provincial de Teruel 
Tel: +34 978 647 447 
E-pošta: programasue@dpteruel.es  

 

 Projektni partner za komunikacijo: 
Euromontana 

Tel. +32 2 280 42 83 
E-pošta: 
communication@euromontana.org  

 

 

www.interregeurope.eu/silversmes/ 

 

 
 
 
 

SILVER SMEs 
 

Srebrna ekonomija kot priložnost 
za povečanje inovativnosti 

majhnih in srednje velikih podjetji 
ter oblikovanje regionalnih politik 

za njeno izvajanje 

 

 

 

 

  

Publikacija odraža avtorjeva stališča, kjer pristojni organi programa 
Interreg Europa niso odgovorni za kakršno koli uporabo vsebovanih 

informacij. 
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Utemeljitev 

Hitrorastoči trg srebrne 
ekonomije prinaša nove 
priložnosti MSP za razvoj 
inovativnih produktov in storitev 
za starejše odrasle, ki živijo na 
podeželju in v gorskih območjih. 

SILVER SMEs daje priložnosti, ki 
jih ponuja srebrna ekonomija, 
spodbudja podjetniško 
ustvarjanje in povečuje rast 
MSP. 

O projektu 
Namen projekta SILVER SMEs je podpora 
regionalnim politikam na podeželju in 
gorskih območjih z informiranjem MSP o 
potencialu srebrne ekonomije za razvoj 
novih inovativnih izdelkov in storitev za 
starejše prebivalstvo, kar bi povečalo rast 
in konkurenčnost regij. 

Z razvojem srebrne ekonomije in podporo 
MSP v vseh fazah življenjskega cikla, bo 
projekt doprinesel priložnosti za nova 
delovna mesta v vseh sektorjih, ki so 
povezani s srebrno ekonomijo (zdravstvo, 
IKT, bivanje…). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilji projekta 
 Podpreti regionalne politike 

vezane na MSP v gorskih območjih 
ter na podeželju  

 Vzpodbuditi podjetništvo ter 
inovativnost srebrne ekonomije  

 Ustvariti in vzpodbiti delitev znanja 
med partnerskimi regijami 

 Zbrati vsaj 60 primerov dobre 
prakse za izboljšanje podjetništva 
srebrne ekonomije na podeželju 

 Izvesti akcijski načrt v vseh 
partnerskih regijah kot glavni 
rezultat projekta  

 

 

 

 

 

 

Kako se lahko vključite? 

 Kontaktirajte naše regionalne 
partnerje in sodelujte na srečanjih 
mreže deležnikov. 

 Delite z nami vašo izkušnjo ali 
primer regionalne prakse.  

 Udeležite se naših dogodkov: 
lokalnih infodnevov ali konferenc. 

 Naročite se na naš novičnik. 

 Sledite nam na socialnih omrežjih. 

 

 

Ali ste vedeli? 

Več kot ena tretjina 
starejših (med 65-74 
letom) je v letu 2014 
uporabljala internet 
vsaj enkrat na teden.  

Eurostat, 2015 


