
Доклад на Европейската комисия акцентира, че до 

2070 г. се очаква 30,3% от населението да бъде на 

възраст 65 години или повече, а 13,2% се очаква да 

бъде на възраст 80 години или повече. Зелената 

книга относно застаряването на населението, 

издадена от Европейската комисия през януари 

2021 г., съобщава, че се очаква сребърната иконо-

мика да нараства с около 5% годишно, от 3,7 

трилиона евро през 2015 г. до 5,7 трилиона евро 

през 2025 г., и следователно ще отвори нови въз-

можности за работа в много сектори.

Проектът ARGENTUM цели да популяризира концеп-

цията за сребърна икономика, която, въпреки 

споменатата погоре демографска тенденция, не е 

много известна сред частните и публичните дру-

жества.

Основната цел на проекта е да се създаде инова-

тивен клъстер за сребърна икономика с цел предо-

ставяне на индивидуални курсове за обучение, 

засилване на сътрудничеството и предоставяне на 

видимост за всички заинтересовани участ-ници в 

сектора.

Продължителност:  01.11.2021 – 01.11.2023

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

КОМБИНИРАНА МОБИЛНОСТ:

ПЕРУДЖА, ИТАЛИЯ Май 2023 г.

1. Нанасяне и създаване на иновативен клъстер за сре-
бърната икономика.

2. Курс на обучение: интегриран иновативен дизайн на 
услуги за възрастни хора в сферата на информационните 
технологии, социалния труд, здравеопазването и грижите, 
туризма, релаксацията и спорта.

3. Образователен курс за обучение за представители на 
местната власт: ускоряване на иновациите сред местните 
власти: иновативни социални услуги и подпомагащи мерки 
за добро остаряване.

4. Създаване на платформа за електронно обучение и 
генериране на учебни материали.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:

Октомври 2022 

България, Италия, Испания, Латвия, Литва

Октомври 2023 

България последна конференция( )

ЦЕЛЕВИ ГРУПИЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Мениджъри по 
бизнес развитие  

(инкубаторни 
и ускорителни 

системи)

Сдружение на профсъюзите, 
търговска камара, 

браншови сдружения

Агенции 
за развитие

Публични органи 
Местни власти

Университети

Асоциации 
за третата възраст

Законодатели:
• местни
• регионални
• национални
• европейски
• международни

Европейски 
организации 
в сферата 
на сребърната 
икономика

Доставчици 
на услуги

Социален труд

Здравеопазване

 

Туризъм

Релаксация
Спорт

Информационни технологии

Грижи

www.argentum.bizinfo@argentum.biz

ПАРТНЬОРИ:

Последвайте ни в социалните мрежи

Номер на проект:  2021-1-BG01-KA220-VET-000029820

ДНИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ 
КАМПАНИИ:

https://www.facebook.com/Argentum-Strategic-competencies-for-Silver-Economy-101431145764113
https://www.linkedin.com/company/argentum-strategic-competencies-for-silver-economy/people/
https://twitter.com/ARGENTUM_biz
https://www.instagram.com/argentum_biz/

