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Kontakta 
• Region Dalarna  

Lokal koordinator  
 

Tel: + 46 23 77 70 00 
E-mail: info.regionalutveckling@ltdalarna.se 

 

• Euromontana 
Kommunikationspartner 
 

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

 

 

www.interregeurope.eu/silversmes/ 

 

 
 
 

SILVER SMEs 
 

Förbättrar regionala strategier för 
små och medelstora företags 

konkurrenskraft genom att bygga 
på de möjligheter som kommer 

från silverekonomin 
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Innehåll 

Silverekonomin är en snabbt 
växande marknad där små och 
medelstora företag kan skapa 
innovativa varor och tjänster 
riktade till äldre vuxna på 
landsbygden och i fjällområden. 

”Silverföretagen” kan dra nytta 
av affärsmöjligheter på en senior 
marknad, främja entreprenör-
sandan och öka tillväxten i 
regionerna. 

Projekt 

Silver SMEs syftar till att stödja regionala 
initiativ för landsbygds- och fjällområden 
genom att uppmärksamma små och 
medelstora företag om potentialen i att 
utveckla nya innovativa produkter och 
tjänster till nytta och glädje för en äldre 
befolkning, vilket även kan leda till ökad 
tillväxt och konkurrenskraft i regionerna.. 

Genom utvecklingen av silverekonomin 
och stöd till små och medelstora företag i 
alla stadier av deras livscykel kommer vårt 
projekt att bidra till viktiga arbetstillfällen 
inom sektorer med hög relevans för 
silverekonomin (hälsa, bostäder, IKT etc.) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte 
▪ Främja regionala initiativ för små 

och medelstora företag i lands-
bygds- och fjällområden 

▪ Uppmuntra entreprenörskap och 
innovation inom silverekonomin 

▪ Skapa och utbyta kunskap mellan 
partnerregioner 

▪ Välja minst 60 goda exempel på 
initiativ från partnerregionerna, 
som förbättrar entreprenörskapet 
inom silverekonomin på lands-
bygden och i fjällområden 

▪ Utarbeta och implementera hand-
lingsplaner i partner-regionerna för 
att testa projektets resultat 

 

 

 

 

 

 

Så här kan du engagera dig 

▪ Kontakta våra regionala partners 
för att delta i intressentmöten 

▪ Berätta om dina erfarenheter 
eller om inspirerande exempel i 
din region 

▪ Delta i våra evenemang: lokala 
informationsdagar eller våra 
konferenser 

▪ Prenumerera på vårt nyhetsbrev 

▪ Följ oss på sociala medier 

 

 

Visste du att? 

Mer än en tredjedel av 
65-74 åringar använde 
internet minst 1 gång i 

veckan år 2014 

Eurostat, 2015 
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