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Eiropas Komisijas ziņojumā uzsvērts, ka līdz 2070. 

gadam tiek prognozēts, ka 30,3% iedzīvotāju būs 65 

gadus veci vai vecāki, un 13,2% iedzīvotāju būs 80 gadus 

veci vai vecāki. Eiropas Komisijas 2021. gada janvārī 

izdotajā Zaļajā grāmatā par novecošanu teikts, ka 

sagaidāms, ka sudraba ekonomika pieaugs par aptuveni 

5% gadā no 3,7 triljoniem eiro 2015. gadā līdz 5,7 

triljoniem eiro 2025. gadā, un tāpēc tā pavērs jaunas 

darba iespējas 2015. gadā. daudzas nozares.

ARGENTUM projekts vēlas popularizēt Sudraba 

ekonomikas ideju, kas, neskatoties uz iepriekš minēto 

demogrāfisko tendenci, privāto un valsts iestāžu vidū nav 

īpaši pazīstama.

Projekta galvenais mērķis ir izveidot inovatīvu klasteru 

sudraba ekonomikai ar mērķi nodrošināt īpaši pielāgotus 

apmācību kursus, veicināt sadarbību un nodrošināt 

redzamību visiem nozares dalībniekiem.

Ilgums: 01/11/2021 – 01/11/2023

PROJEKTA APRAKSTS

PARTNERI:

Projekta kods:  2021-1-BG01-KA220-VET-000029820

JAUKTA MOBILITĀTE
PERUGIA, ITALIA 2023. gada maijs

1. Sudraba ekonomikas Inovāciju klastera kartēšana un izveide

2. Apmācības kurss: integrētu inovatīvu pakalpojumu dizains 
gados vecākiem cilvēkiem informācijas tehnoloģiju, labklājības, 
veselības un aprūpes, tūrisma, atpūtas un sporta jomā 

3. Izglītība Mācību kurss pašvaldībām: Inovāciju paātrināšana 
pašvaldībās: Inovatīvi sociālie pakalpojumi un atbalstoši 
pasākumi labklājīgai novecošanai

4. E-apmācības platformas izveide un mācību materiālu 
ražošana)

PROJEKTA REZULTĀTI

INFORMĀCIJAS DIENAS:
2022. gada oktobris 

Bulgārija, Itālija, Spānija, Latvija, Lietuva

2023. gada oktobris 

Bulgārija (noslēguma konference)

MĒRĶA GRUPASMĒRĶA GRUPAS
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izstrādātāji 
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un paātrinātāju 
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Sports

Informāciju tehnoloģijas

Rūpes

SĀKUMA SANĀKSME
2022. GADA 3.–4. FEBRUĀRIS 

Sanāksmes galvenie mērķi bija noteikt projekta oficiālo sākumu, nodibināt attiecības starp visiem partneriem, sniegt skaidrojumus un 

definēt konkrētos darbus, ko katrs dalībnieks veiks turpmākajos mēnešos. Otrā diena bija veltīta administratīvo un finanšu noteikumu 

skaidrošanai. Īpaša sesija tika veltīta riska pārvaldības plāna, kvalitātes vadības plāna un komunikācijas un izplatīšanas plāna skaidrošanai. 

Šie trīs dokumenti tika sagatavoti pirmajā projekta mēnesī un ir neaizstājama īstenošanas procesa sastāvdaļa.

3. un 4. februārī tika oficiāli atklāts Erasmus+ KA2 projekts "ARGENTUM - 
Strategic kompetencies for Silver Economy". Tajā pulcējās visi konsorcija 

partneri, kas sastāvēja no vietējām pašvaldībām, universitātēm, 
profesionālās izglītības nodrošinātājiem, pētniecības centriem, NVO un MVU.
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Sekojiet mums sociālajos tīklos 

Tūrisms

Atpūta

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

