
 

 

 

 

 

 

 

KARTEK PREGLED KLJUČNIH REZULTATOV PROJEKTA 

SILVER SMEs!  

Cilj  projekta je izboljšati izvajanje regionalnih politik za povečanje konkurenčnosti MSP, da bi 

izkoristili pomembne priložnosti, ki izhajajom iz srebrne ekonomije in s tem izboljšali kakovst življenja 

starostnikov na podeželskih in gorskih območjih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONALNI KONTEKST 

 

KOMPOZITNA SWOT ANALIZA 

Naša SWOT analiza proučuije podobnosti in 

posebnosti naše regije, njeno demografijo in 

ekonomijo. Raziskuje priložnosti in ovire v 

razvoju Srebrne ekonomije v naših 

podeželskih regijah in postavlja osnovo za 

Akcijski Načrt , ki ga je pripravil posebej vsak 

partner. 

 

9 REGIONALNA INFOGRAFIJA 

Se sprašujete, kako je biti starejši od 65 let na 

podeželju? Iščete strnjene informacije? 

Poglejte si 9 interaktivnih infografik in v hipu 

boste razumeli izzive in priložnosti, ki se 

pojavljajo ob staranju v naši regiji. 

 

 

ODKRIJTE SILVER SMEs 

 

PROJEKTNE ZGIBANKE 

Projektna zgibanka je na voljo v 8 jezikovnih 

različicah. V njej so predstavljeni projektni 

partnerji in cilji projekta.  

 

NA KRATKO O PROJEKTU SILVER SMEs 

Kaj je SILVER.SMEs? Zakaj je project SILVER 

SMEs pomemben za podeželjska območja 

Evrope? Kakšni so naši cilji? Odkrijte projekt 

SILVER SMEs v enominutnem videu! 

 



 

 

 

 

 

PRIPOROČILA POLITIKE 

 

ZELENA KNJIGA O STARANJU 

Partnerji SMEs projekta so sodelovali z 

Evropsko Komisijo pri nastajanju Zelene knjige 

o staranju. Naš prispevek je priporočilo, kako 

podpreti starajoče se regije in kako se ta 

območja lahko prilagodijo na demografske 

spremembe z razvijanjem in podpiranjem 

ekonomskega sektorja. Berite naš document. 

 

POIŠČITE NAVDIH! 

 

SEZNAM SEDEMDESETIH DOBRIH PRAKS 

Partnerji projekta so zbrali več kot 70 primerov 

dobrih praks širom Evrope. Od zdravja do IKT 

tehnologij, nastanitev in prostočasnih 

dejavnosti dokazujejo uporabnost Srebrne 

ekonomije za starejše na podeželju. Odkrijte 

podatkovno bazo projekta SILVER SMEs! 

 

3 TEMATSKE BROŠURE 

23 pobud ie bilo izbranih za najboljše prakse! 

Tri tematske brošure ponujajo navdihujoče 

pobude, vezane na bivanje, SMEs 

pospeševalnike in dobrobit starejših. 

Ponazarjajo, kako lahko regije podprejo razvoj 

Srebrne ekonomije, podprejo poslovanje in 

izboljšajo kvaliteto življenja starejših. 

 

 

8 VIDEO POSNETKOV NAJBOLJŠIH 

PRAKS 

Projekt SILVER SMEs je izdelal osem kratkih 

videov kot prikaz najboljših praks. 

Predstavljajo primere nastanitev, prostočasnih 

dejavnosti.in regionalnega pospeševanja 

poslovanja v sektorju Srebrne ekonomije in so 

navdihujoči primeri, vredni posnenanja širom 

podeželja v vsej Evropi. Oglejte si videe. 

 

ONDOHITEVANJE PRETEKLIH 

DEJAVNOSTI! 

 

GLASILA 

SILVER SMEs izdaja trimestralno glasilo, ki 

predstavlja aktivnosti partnerjev. nedavno 

objavljeno gradivo in prihajajoče dogodke. 

Prvih deset glasil je objavljenih na spletu. 

 

VIDEI, KI PRIPOVEDUJEJO ZGODBE 

Želite iti dlje? Videi projekta Silver SMEs o 

ključnih trenutkih projekta! Dajejo besedo 

navdihujočim podeželskim zgodbam o 

podjetnikih, ki smo jih spoznali tekom poteka 

projekta in predstavljajo zanimive regionalne 

pobude. Priskrbite si naše video posnetke! 

 

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

Ta publikacija odraže avtorjev pogled in organi Interreg Europe programa niso odgovorni za kakršnokoli uporabo teh informacij. 

 

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.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

