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CO DĚLÁME
Naším posláním je spoluvytváření 
produktů a služeb domácí péče 
zaměřené na zákazníka.

Jak to děláme? Zapojujeme členy 
tzv. Quadruple Helix - malé a střední 
podniky, veřejné instituce, 
výzkumné instituce a občany 
do vývoje nových inovativních
zdravotnických a sociálních služeb 
nebo produktů.

HoCare2.0

Síť
HoCare2.0 

KDO JSME
Jsme uskupení 11 partnerů kteří věří, že 
spoluvytváření produktů domácí péče zaměřených 
na zákazníka a veřejných služeb sociální 
a zdravotní péče systematicky změní inovační 
ekosystémy ve střední Evropě.

Česká Republika
� Ústav sociálních služeb v Praze 4
� DEX Innovation Centre

Maďarsko
� Národní středisko zdravotnických služeb
� Central Transdanubian Regional Innovation
Agency Nonprofit Ltd.

Polsko
� Rzeszowská agentura pro regionální

rozvoj
� Region Malopolska

Německo
� Carus Consilium Saxony GmbH
� Fakultní nemocnice Drážďany

Itálie
� Obchodní komora Cremona
� Region Lombardie

Iniciativa HoCare2.0 spojuje 11 partnerů od 
poskytovatelů veřejných služeb, přes národní 
zdravotnické služby až po organizace na podporu 
podnikání.

Každý projektový partner má specifické odborné
znalosti a expertizu, které zajistí vysoce kvalitní 
výstupy.

Cílem tohoto partnerství je zajistit systematickou 
změnu teritoriálních inovačních ekosystémů a 
posunout je tak směrem k Open Innovation 2.0.

Slovinsko
� Středisko podpory podnikání L.t.d., Kranj

Kdo nás financuje

Náš projekt je financován z programu Interreg 
CENTRAL EUROPE, který podporuje spolupráci na 
společných výzvách ve střední Evropě.

Program poskytuje finanční prostředky ve výši 
246 milionů EUR z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (ERDF) a podporuje instituce 
k zahraniční spolupráci za účelem zlepšení měst 
a regionů v Rakousku, Chorvatsku, České 
Republice, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, 
Slovensku a Slovinsku.

Kontaktujte nás
Vedoucí partner

Csaba Bende
Central Transdanubian Regional Innovation 

Agency Nonprofit Ltd.
csaba.bende@kdriu.hu
www.kdriu.hu/english

Partneři v České Republice

Jan Schneider
 Ústav sociálních služeb v 

Praze 4
jan.schneider@zzpraha4.cz

www.uss4.cz/

www.interreg-central.eu/HoCare2.0

ZJISTĚTE VÍCE O 

HoCare2.0

Michal Štefan
DEX Innovation Centre

michal.stefan@dex-ic.com
www.dex-ic.com
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CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
Naszą misją jest zapewnienie opieki  
domowej dopasowanej do potrzeb odbiorcy 
w procesie współtworzenia. 

Jak to robimy? Do współpracy przy 
tworzeniu innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie opieki domowej (zdrowotnej 
i społecznej) zaprosiliśmy przedstawicieli 
poczwórnej helisy, tj. MŚP, instytucje 
publiczne, instytucje badawcze oraz 
mieszkańców. 

HoCare2.0

Sieć 
HoCare2.0 

KIM JESTEŚMY
Zdaniem partnerów projektu proces współtworzenia 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie domowej opieki 
zdrowotnej i społecznej przyczyni się do stopniowych 
zmian w ekosystemie innowacji. 

Czechy
� Instytut Usług Socjalnych Praga 4
� Centrum Innovacji DEX (DEX IC)

Węgry
� Krajowe Centrum Opieki Zdrowotnej
� Centralna Transdunajska Regionalna

Polska 
� Rzeszowska Agencja Rozwoju

Regionalnego S.A.
� Województwo Małopolskie

Niemcy
� Carus Consilium Saxony GmbH
� Drezdeński Szpital Uniwersytecki

Włochy
� Izba Handlowa w Cremona
� Region Lombardii

Projekt HoCare2.0 to wspólna inicjatywa 
11 partnerów, reprezentujących sektor 
dostawców publicznych usług społecznych 
i zdrowotnych na poziomie krajowym i lokalnym 
oraz organizacje otoczenia biznesu. 

Każdy partner projektu posiada określoną wiedzę 
i doświadczenie, które przyczyni się do 
osiągnięcia wysokiej jakości rezultatów projektu. 

Celem głównym partnerstwa jest wprowadzanie 
stopniowych zmian w regionalnych ekosystemach 
innowacji w kierunku polityki otwartych 
innowacji ("Open Innovation 2.0").

Słowenia
� Centrum Wsparcia Biznesu Ltd. Kranj

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu Interreg Europa Środkowa. 

Program wspiera instytucje współpracujące poza
granicami w celu wsparcia rozwoju miast 
i regionów ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w wysokości 246 milionów 
euro w Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, 
na Węgrzech, we Włoszech, w Polsce, 
na Słowacji i w Słowenii. 

 www.interreg-central.eu/HoCare2.0

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE

HoCare2.0

Agencja Innovacji Nonprofit Ltd.

Kontakt
Lider projektu

Csaba Bende 
Menadżer projektu

csaba.bende@kdriu.hu
www.kdriu.hu/english

Partner projektu w Polsce

Dorota Leśniak
Menadżer projektu

dorota.lesniak@umwm.malopolska.pl
  www.malopolska.pl



PILOTNÍ TESTY

Pilotních testů se zúčastní 12 malých     
a středních podniků a 6 poskytovatelů 
veřejných zdravotních a sociálních 
služeb.

Celkem 18 subjektů ve všech teritoriích prokáže 
použitelnost a vyvinutých nástrojů a principu 
spoluvytváření na tvorbu inovativních řešení domácí 
zdravotní a sociální péče. Stejně tak pozitivní dopad 
zahrnutí příjemců péče a jejich rodinných 
příslušníků do vývoje nových produktů a služeb. 

Testy budou sloužit jako důležité příklady dobré 
praxe ve střední Evropě. Příběhy úspěšné 
implementace jsou důležitými předpoklady pro 
vytvoření pozitivního přístupu ke spoluvytváření ve 
střední Evropě. V budoucnu také pomohou změnit 
chování malých a středních podniků a poskytovatelů 
veřejných služeb tak, že princip spoluvytváření 
budou používat opakovaně.

SÍŤ LABŮ PRO 
SPOLUVYTVÁŘENÍ

Tvoříme neformální mezinárodní síť  
laboratoří, která spojuje relevantní 
aktéry a zajišťuje efektivní výměnu 
informací během i po skončení projektu. 

Cílem této sítě je zvýšit povědomí a znalosti všech 
zainteresovaných reprezentantů Quadruple Helixu o 
digitálních produktech nebo službách pro domácí 
zdravotní a sociální péči vyvinutých pomocí principu 
spoluvytváření.

Tito reprezentanti pak v rámci laboratoří 
propojujeme ke vzájemné spolupráci. Výsledkem  je 
potom vývoj nových inovativních produktů a služeb, 
které jsou příjemci péče akceptované a použitelné.

Naším konečným cílem je zajistit, aby poskytovatelé 
veřejných služeb a malé a střední podniky využili 
přístup spoluvytváření pro každou novou navrženou 
službu nebo vyvinutý produkt.

Jak dosáhneme takové změny?

Úzce spolupracujeme se zástupci tzv. Quadruple 
Helixu - s malými a středními podniky, výzkumnými 
organizacemi, poskytovateli veřejných zdravotních 
nebo sociálních služeb, ale také se seniory a jejich 
rodinnými příslušníky.

Rozvíjíme tak vývoj a zavádění vysoce inovativních 
řešení pro zdravotní a sociální domácí péči 
prostřednictvím principu spoluvytváření.

To znamená, že jsou koncoví uživatelé schopni 
ovlivnit funkce a parametry daného produktu nebo 
služby tak, aby vyhovovaly jejich potřebám.

Jak to vypadá v praxi?
 Podnikům a veřejným poskytovatelům domácí

péče poskytujeme 2 inovativní nástroje
založené na principu spoluvytváření.





Vzděláváme celkem 285 zaměstnanců malých a
středních podniků nebo poskytovatelů veřejných
služeb.
Realizujeme 6 pilotních testů s poskytovateli
veřejných sociálních služeb a 12 testů s malými a
středními podniky.

 Systematicky měníme místní inovační
ekosystémy

Vzdělávání, příklady dobré praxe a dopad 18 pilotních 
testů, společně se založením Laboratoří pro 
spoluvytváření v každém teritoriu, reprezentují celek 
pro další a udržitelný posun směrem k ekosystému 
Open Innovation 2.0. 

NĚKOLIK  FAKTŮ 
A ČÍSEL

Plánovaných výstupů
do března 2022

Projektových 
Partnerů

Finančních prostředků (EUR) 
získaných na základě 
projektových výstupů

Jakou výzvu řešíme?
Do roku 2060 bude každý třetí Evropan starší 65 let. 
Díky tomu je tzv. „Stříbrná 
ekonomika“ (ekonomické příležitosti vyplývající ze 
stárnutí populace) jedna z nejrychleji rostoucích 
hospodářských oblastí.

V tuto chvíli existuje mnoho digitálních řešení pro 
domácí péči. Velkou část těchto produktů nebo 
služeb ale příjemci péče nevnímají příliš pozitivně. 

Vzniká tak stále větší potřeba zapojit koncové 
uživatele do samotného procesu navrhování 
produktu.

www.interreg-central.eu/hocare2.0
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03
2022

Konec
Projektu 

NÁSTROJE

Vytváříme dva nástroje - SME Tool 
a Policy Tool.

SME Tool pro poskytování inovativních produktů 
domácí péče staví na nejlepší průmyslové praxi 
digitálních řešení ve zdravotnictví a sociální 
oblasti. Zrcadlí metodické kroky dobré praxe 
spoluvytváření v průmyslu spolu s aplikací 
rozšířené metodiky Lean Start-up.

Policy Tool pro spoluvytváření služeb v oblastech 
veřejných zdravotních nebo sociálních domácích 
služeb je postaven na metodě zapojení občanů 
a státních zaměstnanců do rozvoje veřejných 
služeb.

Oba nástroje počítají se zapojením koncových 
uživatelů do procesu spoluvytváření s cílem 
podpořit řešení digitální domácí zdravotní 
a sociální péče ve všech regionech střední 
Evropy.

09
2021

Ukončení  
pi lotních testů

TRÉNINKY

Po dobu trvání projektu školíme 285 
lidí v aplikaci principů spoluvytváření. 

Abychom sdíleli unikátní know-how, vyvíjíme 
tzv. Knowledge Pack, který slouží jako základní 
vzdělávací nástroj pro jednotlivce, instituce 
a další zainteresované strany k osvojení si 
aplikace principu spoluvytváření v praxi a 
efektivní využívání dříve vyvinutých nástrojů.

Partneři také školí malé a střední podniky a 
poskytovatele veřejných služeb během 
konferencí Open HoCare2.0 a roadshow 
Go HoCare2.0. Konference a roadshow se konají  
během realizace projektu v různých zemích.

Průběžnými školeními zajišťujeme neustálé 
budování povědomí a rozšiřování znalostí v 
principech spoluvytváření mezi jednotlivými 
aktéry Quadruple Helixu na většině území 
střední Evropy.

07
2020

Dokončení  
tréninků

03
2020

Final izace 
nástrojů

09
2019

Vytvoření  
s í tě

04
2019
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projektu
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Do roku 2060 bude každý třetí Evropan starší 65 let. 
Díky tomu je tzv. „Stříbrná 
ekonomika“ (ekonomické příležitosti vyplývající ze 
stárnutí populace) jedna z nejrychleji rostoucích 
hospodářských oblastí.

V tuto chvíli existuje mnoho digitálních řešení pro 
domácí péči. Velkou část těchto produktů nebo 
služeb ale příjemci péče nevnímají příliš pozitivně. 

Vzniká tak stále větší potřeba zapojit koncové 
uživatele do samotného procesu navrhování 
produktu.
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Vytváříme dva nástroje - SME Tool 
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SME Tool pro poskytování inovativních produktů 
domácí péče staví na nejlepší průmyslové praxi 
digitálních řešení ve zdravotnictví a sociální 
oblasti. Zrcadlí metodické kroky dobré praxe 
spoluvytváření v průmyslu spolu s aplikací 
rozšířené metodiky Lean Start-up.

Policy Tool pro spoluvytváření služeb v oblastech 
veřejných zdravotních nebo sociálních domácích 
služeb je postaven na metodě zapojení občanů 
a státních zaměstnanců do rozvoje veřejných 
služeb.

Oba nástroje počítají se zapojením koncových 
uživatelů do procesu spoluvytváření s cílem 
podpořit řešení digitální domácí zdravotní 
a sociální péče ve všech regionech střední 
Evropy.

09
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pi lotních testů

TRÉNINKY

Po dobu trvání projektu školíme 285 
lidí v aplikaci principů spoluvytváření. 

Abychom sdíleli unikátní know-how, vyvíjíme 
tzv. Knowledge Pack, který slouží jako základní 
vzdělávací nástroj pro jednotlivce, instituce 
a další zainteresované strany k osvojení si 
aplikace principu spoluvytváření v praxi a 
efektivní využívání dříve vyvinutých nástrojů.

Partneři také školí malé a střední podniky a 
poskytovatele veřejných služeb během 
konferencí Open HoCare2.0 a roadshow 
Go HoCare2.0. Konference a roadshow se konají  
během realizace projektu v různých zemích.

Průběžnými školeními zajišťujeme neustálé 
budování povědomí a rozšiřování znalostí v 
principech spoluvytváření mezi jednotlivými 
aktéry Quadruple Helixu na většině území 
střední Evropy.
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Naším konečným cílem je zajistit, aby poskytovatelé 
veřejných služeb a malé a střední podniky využili 
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středními podniky.

 Systematicky měníme místní inovační
ekosystémy

Vzdělávání, příklady dobré praxe a dopad 18 pilotních 
testů, společně se založením Laboratoří pro 
spoluvytváření v každém teritoriu, reprezentují celek 
pro další a udržitelný posun směrem k ekosystému 
Open Innovation 2.0. 

NĚKOLIK  FAKTŮ 
A ČÍSEL

Plánovaných výstupů
do března 2022

Projektových 
Partnerů

Finančních prostředků (EUR) 
získaných na základě 
projektových výstupů

Jakou výzvu řešíme?
Do roku 2060 bude každý třetí Evropan starší 65 let. 
Díky tomu je tzv. „Stříbrná 
ekonomika“ (ekonomické příležitosti vyplývající ze 
stárnutí populace) jedna z nejrychleji rostoucích 
hospodářských oblastí.

V tuto chvíli existuje mnoho digitálních řešení pro 
domácí péči. Velkou část těchto produktů nebo 
služeb ale příjemci péče nevnímají příliš pozitivně. 

Vzniká tak stále větší potřeba zapojit koncové 
uživatele do samotného procesu navrhování 
produktu.

www.interreg-central.eu/hocare2.0
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Konec
Projektu 

NÁSTROJE

Vytváříme dva nástroje - SME Tool 
a Policy Tool.

SME Tool pro poskytování inovativních produktů 
domácí péče staví na nejlepší průmyslové praxi 
digitálních řešení ve zdravotnictví a sociální 
oblasti. Zrcadlí metodické kroky dobré praxe 
spoluvytváření v průmyslu spolu s aplikací 
rozšířené metodiky Lean Start-up.

Policy Tool pro spoluvytváření služeb v oblastech 
veřejných zdravotních nebo sociálních domácích 
služeb je postaven na metodě zapojení občanů 
a státních zaměstnanců do rozvoje veřejných 
služeb.

Oba nástroje počítají se zapojením koncových 
uživatelů do procesu spoluvytváření s cílem 
podpořit řešení digitální domácí zdravotní 
a sociální péče ve všech regionech střední 
Evropy.

09
2021

Ukončení  
pi lotních testů

TRÉNINKY

Po dobu trvání projektu školíme 285 
lidí v aplikaci principů spoluvytváření. 

Abychom sdíleli unikátní know-how, vyvíjíme 
tzv. Knowledge Pack, který slouží jako základní 
vzdělávací nástroj pro jednotlivce, instituce 
a další zainteresované strany k osvojení si 
aplikace principu spoluvytváření v praxi a 
efektivní využívání dříve vyvinutých nástrojů.

Partneři také školí malé a střední podniky a 
poskytovatele veřejných služeb během 
konferencí Open HoCare2.0 a roadshow 
Go HoCare2.0. Konference a roadshow se konají  
během realizace projektu v různých zemích.

Průběžnými školeními zajišťujeme neustálé 
budování povědomí a rozšiřování znalostí v 
principech spoluvytváření mezi jednotlivými 
aktéry Quadruple Helixu na většině území 
střední Evropy.

07
2020

Dokončení  
tréninků

03
2020

Final izace 
nástrojů

09
2019

Vytvoření  
s í tě

04
2019

Začátek 
projektu

PILOTNÍ TESTY

Pilotních testů se zúčastní 12 malých     
a středních podniků a 6 poskytovatelů 
veřejných zdravotních a sociálních 
služeb.

Celkem 18 subjektů ve všech teritoriích prokáže 
použitelnost a vyvinutých nástrojů a principu 
spoluvytváření na tvorbu inovativních řešení domácí 
zdravotní a sociální péče. Stejně tak pozitivní dopad 
zahrnutí příjemců péče a jejich rodinných 
příslušníků do vývoje nových produktů a služeb. 

Testy budou sloužit jako důležité příklady dobré 
praxe ve střední Evropě. Příběhy úspěšné 
implementace jsou důležitými předpoklady pro 
vytvoření pozitivního přístupu ke spoluvytváření ve 
střední Evropě. V budoucnu také pomohou změnit 
chování malých a středních podniků a poskytovatelů 
veřejných služeb tak, že princip spoluvytváření 
budou používat opakovaně.

SÍŤ LABŮ PRO 
SPOLUVYTVÁŘENÍ

Tvoříme neformální mezinárodní síť  
laboratoří, která spojuje relevantní 
aktéry a zajišťuje efektivní výměnu 
informací během i po skončení projektu. 

Cílem této sítě je zvýšit povědomí a znalosti všech 
zainteresovaných reprezentantů Quadruple Helixu o 
digitálních produktech nebo službách pro domácí 
zdravotní a sociální péči vyvinutých pomocí principu 
spoluvytváření.

Tito reprezentanti pak v rámci laboratoří 
propojujeme ke vzájemné spolupráci. Výsledkem  je 
potom vývoj nových inovativních produktů a služeb, 
které jsou příjemci péče akceptované a použitelné.

Naším konečným cílem je zajistit, aby poskytovatelé 
veřejných služeb a malé a střední podniky využili 
přístup spoluvytváření pro každou novou navrženou 
službu nebo vyvinutý produkt.

Jak dosáhneme takové změny?

Úzce spolupracujeme se zástupci tzv. Quadruple 
Helixu - s malými a středními podniky, výzkumnými 
organizacemi, poskytovateli veřejných zdravotních 
nebo sociálních služeb, ale také se seniory a jejich 
rodinnými příslušníky.

Rozvíjíme tak vývoj a zavádění vysoce inovativních 
řešení pro zdravotní a sociální domácí péči 
prostřednictvím principu spoluvytváření.

To znamená, že jsou koncoví uživatelé schopni 
ovlivnit funkce a parametry daného produktu nebo 
služby tak, aby vyhovovaly jejich potřebám.

Jak to vypadá v praxi?
 Podnikům a veřejným poskytovatelům domácí

péče poskytujeme 2 inovativní nástroje
založené na principu spoluvytváření.
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ekonomika“ (ekonomické příležitosti vyplývající ze 
stárnutí populace) jedna z nejrychleji rostoucích 
hospodářských oblastí.

V tuto chvíli existuje mnoho digitálních řešení pro 
domácí péči. Velkou část těchto produktů nebo 
služeb ale příjemci péče nevnímají příliš pozitivně. 

Vzniká tak stále větší potřeba zapojit koncové 
uživatele do samotného procesu navrhování 
produktu.

www.interreg-central.eu/hocare2.0
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NÁSTROJE

Vytváříme dva nástroje - SME Tool 
a Policy Tool.

SME Tool pro poskytování inovativních produktů 
domácí péče staví na nejlepší průmyslové praxi 
digitálních řešení ve zdravotnictví a sociální 
oblasti. Zrcadlí metodické kroky dobré praxe 
spoluvytváření v průmyslu spolu s aplikací 
rozšířené metodiky Lean Start-up.

Policy Tool pro spoluvytváření služeb v oblastech 
veřejných zdravotních nebo sociálních domácích 
služeb je postaven na metodě zapojení občanů 
a státních zaměstnanců do rozvoje veřejných 
služeb.

Oba nástroje počítají se zapojením koncových 
uživatelů do procesu spoluvytváření s cílem 
podpořit řešení digitální domácí zdravotní 
a sociální péče ve všech regionech střední 
Evropy.

09
2021

Ukončení  
pi lotních testů

TRÉNINKY

Po dobu trvání projektu školíme 285 
lidí v aplikaci principů spoluvytváření. 

Abychom sdíleli unikátní know-how, vyvíjíme 
tzv. Knowledge Pack, který slouží jako základní 
vzdělávací nástroj pro jednotlivce, instituce 
a další zainteresované strany k osvojení si 
aplikace principu spoluvytváření v praxi a 
efektivní využívání dříve vyvinutých nástrojů.

Partneři také školí malé a střední podniky a 
poskytovatele veřejných služeb během 
konferencí Open HoCare2.0 a roadshow 
Go HoCare2.0. Konference a roadshow se konají  
během realizace projektu v různých zemích.

Průběžnými školeními zajišťujeme neustálé 
budování povědomí a rozšiřování znalostí v 
principech spoluvytváření mezi jednotlivými 
aktéry Quadruple Helixu na většině území 
střední Evropy.
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DZIAŁANIA 
PILOTAŻOWE

12 MŚP i 6 dostawców publicznych 
usług społecznych i zdrowotnych 
weźmie udział w działaniach 
pilotażowych. 

18 instytucji z regionów środkowo-europejskich 
zaprezentuje przydatność i wpływ opracowanych 
narzędzi w zakresie dostarczania innowacyjnych 
rozwiązań domowej opieki zdrowotnej 
i społecznej poprzez proces współtworzenia 
produktów i usług z udziałem osób starszych 
i członków ich rodzin. Działania pilotażowe będą 
źródłem dobrych praktyk z Europy Środkowej.

Przykłady wdrożonych działań pilotażowych 
są ważnymi czynnikami kształtującymi pozytywne 
nastawienie do procesu współtworzenia w Europie 
Środkowej. Co więcej, w przyszłości przyczynią 
się do zmiany podejścia MŚP i podmiotów 
świadczących usługi domowe tak, by częściej 
stosować metodę współtworzenia. 

SIEĆ 
LABORATORIÓW  

WSPÓŁTWORZENIA
Zakładamy międzynarodową sieć 
laboratoriów współtworzenia w celu 
wspólnego uczenia się wszystkich 
uczestników projektowania w trakcie 
i po zakończeniu projektu.

Celem sieci współpracy jest podniesienie 
świadomości oraz poszerzenie wiedzy wszystkich 
podmiotów poczwórnej helisy w zakresie domowej 
opieki zdrowotnej i społecznej.

Sieć laboratoriów współtworzenia zakłada 
nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami 
poczwórnej helisy w ramach każdego laboratorium 
celem opracowania i wdrażania nowych, 
innowacyjnych produktów i usług.

Ostatecznym celem jest zapewnienie, że dostawcy 
usług publicznych i MŚP zastosują metodę 
współtworzenia przy projektowaniu każdej usługi 
i/lub produktu.

W jaki sposób wpłyniemy na zmiany?

Ściśle współpracujemy z przedstawicielami  
poczwórnej helisy: MŚP, organizacji badawczych, 
dostawców usług zdrowotnych lub społecznych,  
osóbami starszymi oraz członkami ich rodzin.

Projekt wspiera dostarczanie i wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie domowej opieki 
zdrowotnej oraz społecznej poprzez proces 
współtworzenia.

Oznacza to, że odbiorcy końcowi mogą mieć wpływ 
na ostateczne funkcje produktu, jego kształt 
i pozostałe cechy. 

Jak to wygląda w praktyce?









Opracujemy 2 innowacyjne narzędzia określające 
zasady współpracy dla MŚP oraz dostawców usług 
publicznych w zakresie opieki domowej.
Przekażemy wiedzę w zakresie współtworzenia 
innowacyjnych produktów i usług 285 
pracownikom MŚP i dostawcom usług publicznych.
Przedstawimy rezultaty z 6 przeprowadzonych 
działań pilotażowych z udziałem  dostawców usług 
publicznych oraz 12 działań pilotażowych   
z udziałem MŚP.
Dążymy do wprowadzenia stopniowych zmian  
w terytorialnych ekosystemach innowacji.

Zdobyta wiedza, dobre praktyki oraz rezultaty 
18 działań pilotażowych wraz z utworzoną 
międzynarodową siecią laboratoriów współtworzenia 
przyczynią się do przejścia w kierunku polityki 
otwartych innowacji  („Open Innovation 2.0”).

FAKTY 
I LICZBY

Działań planowanych 
do przeprowadzenia 
do marca 2022

Partnerów 
Projektu 

Środki 
przeznaczone na 
działania projektu

WYZWANIA PROJEKTU
Do 2060 r. co trzeci Europejczyk będzie miał 
powyżej 65 lat, co sprawia, że srebrna gospodarka 
(ukierunkowana na osoby starsze), staje się jedną 
z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki.  

Wiele rozwiązań dla osób starszych opiera się 
na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, 
co stanowi wielkie wyzwanie dla ich odbiorców. 
W związku z tym rośnie potrzeba zaangażowania 
właśnie tych osób do współtworzenia produktów 
do nich skierowanych.

www.interreg-central.eu/hocare2.0
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NARZĘDZIA

Partnerzy projektu stworzą narzędzia 
dla MŚP i instytucji publicznych.

Narzędzie MŚP dla innowacyjnych rozwiązań   
w zakresie opieki domowej będzie opierać się na 
najlepszych praktykach technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w temacie 
zdrowia i rozwiązań społecznych oraz będzie 
kierować się metodologią współtworzenia wraz  
z zastosowaniem metodologii Lean Start-up.

Narzędzie dla sektora publicznego w zakresie 
współtworzenia usług zdrowotnych lub 
społecznych w opiece domowej będzie opierać 
się na metodzie angażowania mieszkańców   
i przedstawicieli administracji w rozwój usług  
(w szczególności e-usług).

Oba narzędzia umożliwiają zaangażowanie grupy 
użytkowników końcowych w proces 
współtworzenia w celu usprawnienia cyfrowych 
rozwiązań domowej opieki zdrowotnej   
i społecznej we wszystkich regionach Europy 
Środkowej.

SZKOLENIA

0703

W trakcie trwania projektu 
przeszkolonych zostanie 285 osób   
z zasad współtworzenia. 

Aby podzielić się zdobytą wiedzą opracujemy 
pakiet materiałów, który posłuży jako kluczowe 
narzędzie edukacyjne dla rozwoju wiedzy 
indywidualnej, instytucjonalnej i interesariuszy  
w zakresie stosowania metodologii 
współtworzeniai korzystania z wcześniej 
opracowanych narzędzi.

Partnerzy organizują również szkolenia dla MŚP   
i dostawców usług publicznych podczas konferencji 
Open HoCare2.0, roadshow  Go HoCare2.0, które 
odbędą się w różnych krajach w trakcie realizacji 
projektu.

Szkolenia przyczynią się do upowszechnienia   
i rozwoju wiedzy w regionach Europy Środkowej.


