
Europos Komisijos ataskaitoje pabrėžiama, kad iki 2070 

m. prognozuojama, kad 30,3% gyventojų bus 65 metų 

amžiaus metų ir vyresni, o 13,2 % numatoma 80 metų 

amžiaus ar vyresni. 01-2021 išleistoje Žaliojoje senėjimo 

knygoje Europos Komisija  pranešė, kad Sidabrinės 

ekonomikos augimas turėtų siekti apie 5% per metus nuo 

3,7 trilijonų eurų 2015 m. iki 5,7 trilijonų eurų 2025 m. ir 

todėl atsivers naujų darbo galimybių daugumai sektorių. 

ARGENTUM projektas nori populiarinti Sidabrinės 

ekonomikos koncepciją, kuri, nepaisant demografinių 

tendencijų, nėra labai gerai žinoma tarp privačių ir viešųjų 

subjektų.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti inovatyvų Sidabrinės 

ekonomikos klasterį, kurio tikslas yra rengti mokymus, 

stiprinti bendradarbiavimą ir suteikti matomumo visiems 

susijusiems sektoriaus dalyviams.

Trukmė: 01/11/2021 – 01/11/2023

PROJEKTO APRAŠYMAS

PARTNERIAI:

Projekto Nr : 2021-1-BG01-KA220-VET-000029820

MIŠRUS MOBILUMAS:
PERUDŽIJA, ITALIJA 2023 gegužė

1.  Sidabrinės ekonomikos inovatyvaus klasterio sukūrimas.

2. Mokymo kursas: Integruotos novatoriškos paslaugos  
senjorams IT, gerovės, sveikatos priežiūros, turizmo , lasvalaikio 
ir sporto srityse.

3. Mokymo kursai vietos valdžios institucijoms: inovacijų 
spartinimas valdžios institucijose: Inovatyvios socialinės 
paslaugos ir palankias priemonės senėjimui.

4. E-mokymosi platformos sudarymas ir mokymosi medžiagos 
parengimas

PROJEKTO REZULTATAI:

INFO DIENOS:
2022  Spalis 

Bulgarija, Italija, Ispanija, Latvija, Lietuva

2023 Spalis  

Bulgarija Baigiamoji konferencija( )

TIKSLINĖS GRUPĖSTIKSLINĖS GRUPĖS
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socialiniuose tinkluose
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PRADINIS SUSITIKIMAS 
3 - 4 VASARIO 2022

Pagrindiniai susitikimo tikslai buvo nustatyti oficialią projekto pradžią, užmegzti ryšius tarp visų partnerių, pateikti paaiškinimus ir apibrėžti 

konkretų darbą, kurį kiekvienas dalyvis ketina atlikti artimiausiais mėnesiais. Antroji diena buvo skirta administracinių ir finansinių taisyklių 

paaiškinimui. Speciali sesija buvo skirta Rizikos valdymo, Kokybės valdymo  ir  Komunikacijos ir sklaidos planams.  Šie trys dokumentai buvo 

parengti per pirmąjį projekto mėnesį ir yra projekto įgyvendinimo proceso dalis.

Vasario 3 ir 4 dienomis oficialiai startavo   Erasmus +n KA2 projektas 
„ARGENTUM – Strateginės kompetencijos sidabrinei ekonomikai“. Į jį 

susirinko visi konsorciumo partneriai, sudaryti iš vietos valdžios institucijų, 
universitetų, profesinio mokymo paslaugų teikėjų, tyrimų centrų, NVO ir MV
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