
 

 

 

 

 

 

 

SILVER SMES RESULTAT I ETT NÖTSKAL! 

SILVER SMEs syftar till att förbättra genomförandet och leverans av regionala policyer för små och 

medelstora företags konkurrenskraft för att bygga på betydande möjligheter som kommer från 

silverekonomin och förbättra livskvaliteten för äldre vuxna på landsbygden och i bergsområden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONAL CONTEXTS 

 

SAMMANSATT SWOT ANALYS  

Vår sammansatta SWOT studerar likheterna 

och särdragen i våra regioners demografi och 

ekonomi. Den undersöker möjligheterna och 

hindren för att utveckla silverekonomin på våra 

landsbygdsområden och lägger grunden för 

partners handlingsplaner. 

 

9 REGIONAL INFOGRAFIK  

Undrar du hur det är att vara över 65 på 

landsbygden? Letar du efter sammanfattad 

information? Ta en titt på våra 9 interaktiva 

infografik och förstå med en blick 

utmaningarna och möjligheterna som följer av 

åldrandet i våra regioner. 

 

 

UPPTÄCK SILVER SMEs  

 

PROJEKT BROSCHYR  

Upptäck vårt partnerskap och våra mål i 

projektbroschyren, tillgänglig på 8 språk. 

   

SILVER SMEs I KORT  

Vad är SILVER SMEs? Varför spelar 

silverekonomin någon roll för landsbygdens 

Europa? Vad är våra mål? Upptäck projektet 

SILVER SMEs i denna 1 minuts video! 

 

 



 

 

 

 

POLICY REKOMMENDATIONER  

  

GRÖNT PAPPER OM ÅLDRANDE  

SILVER SMEs partner bidrog till EU -

kommissionens samråd om EU: s grönbok om 

åldrande. Vårt bidrag ger rekommendationer om 

hur man stöder åldrande regioner och hur dessa 

områden kan anpassa sig till demografiska 

förändringar genom att utveckla och stödja 

Silver Economy -sektorn. Läs vårt 

positionspapper. 

BLI INSPIRERAD! 

 

SAMLING AV 70 GODA EXEMPEL 

SILVER SMEs partners samlade in mer än 70 

goda exempel från hela Europa! Från hälsa till 

IKT, bostäder och fritidsaktiviteter, de visar 

användbarheten av Silverekonomin för äldre 

på landsbygden. Upptäck SILVER SMEs 

databas för goda exempel! 

 

3 TEMA BROSCHYRER 

23 initiativ valdes ut som bästa praxis! Dessa 

tre broschyrer med bästa praxis ger dig 

inspirerande initiativ relaterade till bostäder, 

små och medelstora företags acceleratorer 

och äldre vuxnas välbefinnande. De illustrerar 

hur regioner kan stödja utvecklingen av Silver 

Economy -sektorn, bidra till företagets 

skapande och förbättra seniorers livskvalitet. 

 

 

8 BÄSTA PRAXIS VIDEOS 

SILVER SME producerade korta videor med 

åtta olika bästa metoder. Från äldreboende 

och fritidsaktiviteter till regionala program som 

främjar skapandet av företag inom Silver 

Economy –sektorn. Dessa videor presenterar 

inspirerande exempel att replikera över 

landsbygden i Europa. Titta på videorna. 

 

 

HÅLL PÅ FÖLJANDE AKTIVITETER! 

 

NYHETSBREV  

SILVER SMEs skickar nyhetsbrev för att 

informera om de senaste aktiviteterna som 

genomförts av partners, det nyligen publicerade 

materialet och framtida evenemang. De första 

tio nyhetsbreven för projektet finns tillgängliga 

online. 

 

BERÄTTANDE VIDEOS 

Vill du gå längre? SILVER SMEs videor 

rapporterar om de viktigaste stunderna i 

projektet! De ger också ordet till inspirerande 

landsbygdsföretagare som träffades under 

projektet och presenterar intressanta regionala 

initiativ. Håll koll på våra videor! 

 

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

Denna publikation återspeglar endast författarens åsikter och Interreg Europe ansvarar inte för någon användning av 

informationen i den. 

 

https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_02-SILVER-SMEs-position-EU-Green-Paper-Ageing.pdf
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

