Social Innovation Research Prize

Cel

Projekt SIforAGE

Nagroda SIforAGE ma na celu
wyrażenie uznania dla projektów,
które podejmują badania na rzecz
Innowacji Społecznych w
Dziedzinie Aktywnego i Zdrowego
Procesu Starzenia się, i które mają
znaczący wkład dla społeczności
osób starszych, ich rodzin i
opiekunów w celu promowania
społeczeństwa, w którym każdy
obywatel ma swój udział..!

Kategorie

Kwalifikujący się projekt badawczy
będzie mieć wkład w jeden lub
więcej spośród pięciu obszarów
priorytetowych:
(1) Budownictwo mieszkaniowe:
rozwiązania i innowacje dla osób
starszych, które zwiększają ich
samodzielność i niezależność.
(2) Technologia informatyczna i
komunikacja: rozwiązania oraz
innowacje techniczne
i cyfrowe, które poprawiają i
konsolidują jakość życia w
starszym wieku.
(3) Udział w życiu społecznym:
rozwiązania administracyjne i w
dziedzinie zarządzania, które
promują aktywność osób starszych
i włączenie ich w życie społeczne
środowiska.
(4) Planowanie urbanistyczne:
adaptacja metropolii, miast i innych
struktur miejskich do potrzeb i
ograniczeń osób starszych.
(5) Zdrowie i dobre samopoczucie:
wyniki badań, które wnoszą
znaczący wkład w stan zdrowia i
dobrego samopoczucia osób
starszych.

Niniejszy projekt ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy
podmiotami biorącymi udział w pracach dotyczących wartości
aktywnego i zdrowego starzenia.. Poza tym projekt ma na celu
zwiększanie konkurencyjności i rozwoju Unii Europejskiej
poprzez badania i produkty innowacyjne, aby żyć dłużej i aby
jakość życia była lepsza.

Warunki udziału!

Każdy projekt badawczy zgłoszony do nagrody SIforAGE
musi być przedstawiony w połączeniu z co najmniej trzema
partnerami, tj. po jednym partnerze z każdego z niżej
wymienionych typów instytucji:
Administracja
publiczna!

Instytucje
badawcze

Organizacja
społeczeństwa
obywatelskiego

Nagrody będą przyznane łącznie 3 projektom badawczym.
Każdy zwycięski projekt otrzyma 5 000 euro.

W jaki sposób
ubiegać się o
nagrodę?!

Wnioski muszą być wypełnione
i zwrócone do osoby
wskazanej do kontaktu z
ramienia projektu SIforAGE.

Zaproszenie do składania
formularzy wniosków i
broszura informacyjna na
temat konkursu będą
opublikowane we wrześniu
2014 r.
Termin przyjmowania
wniosków upływa 31 grudnia
2014 r.

Osoba do kontaktu
W celu uzyskania
dodatkowych informacji
prosimy odwiedzić stronę
www.siforage.eu
Joana Mendonça
Tel.: +35 1 919 541 661
Email: Joana_Mendonca@iscte.pt

