
Innowacje w 
zdrowiu i opiece dla 

wszystkich

ITHACA wspiera wymianę doświadczeń 
pomiędzy regionami europejskimi w 

zakresie innowacji w opiece zdrowotnej i 
społecznej na rzecz aktywnego i 

zdrowego starzenia się.
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Kiedy wyruszasz w podróż do Itaki,
życz sobie, żeby wędrowanie było (…)

pełne przygód, pełne doświadczeń
- Konstandinos P. Kawafis



Dziewięć regionów UE dzieli się doświadczeniami 
i dobrymi praktykami w zakresie innowacji w 
opiece zdrowotnej i społecznej, by promować w 
społeczeństwie ideę aktywnego i zdrowego starze-
nia się. 

Głównym celem projektu jest doprecyzowanie polityk 
regionalnych, a w konsekwencji wsparcie innowa-
cyjnych firm, pobudzenie wzrostu gospodarczego i dy-
namiczny rozwój innowacyjnych rozwiązań z obszaru 
opieki zdrowotnej i społecznej.

Oczekiwanym rezultatem projektu jest opracowanie 
lepszych polityk z zakresu opieki oraz wzmocnienie 
regionalnych i międzyregionalnych ekosystemów z 
korzyścią dla mieszkańców Europy.

Dzięki projektowi ITHACA partnerzy będą mogli:

 » Pobudzić rozwój regionalny i ulepszyć programy 
inteligentnych specjalizacji, co za tym idzie – 
poprawić ich efektywność.

 » Rozwinąć kulturę uczenia się wśród interesariuszy 
działających w ekosystemach opieki zdrowotnej i 
społecznej – co przyniesie realną zmianę w poli-
tyce, praktyce i oddziaływaniu na społeczeństwo.

 » Opracować regionalne plany wdrażania na rzecz 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki zdro-
wotnej i społecznej.

 » Promować wnioski wyciągnięte z działań w ra-
mach projektu ITHACA bezpośrednio w gronie 
innych europejskich regionów i odpowiednich sieci 
współpracy.

 » Wzmocnić współpracę między władzami publiczny-
mi, ośrodkami naukowymi, prywatnymi innowa-
torami i społeczeństwem obywatelskim w celu 
zbudowania rynku europejskiego dla rozwiązań na 
rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się.


