Nya möjligheter att delta i EU:s innovationsnätverk

European Innovation Partnership on
Active and Healthy Ageing 2016-2018

Nu öppnas ett nytt tillfälle att delta i EU:s stora partnerskap för innovationer
inom “Active and Healthy Ageing” (EIP on AHA) 2016-2018 där ICT/eHälsa är
ett starkt inslag i de lösningar som tas fram. Utlysningen från EU vänder sig
bl.a. till kommuner, landsting/regioner, sjukhus, vårdgivare, vårdorganisationer, civilsamhället, industri inklusive SME företag och organisationer inom
forskning och innovation.
Både offentliga och privata aktörer välkomnas att ansöka.

Kort historik – EU policyrelevans
Detta innovationspartnerskap EIP on AHA initierades under år 2010, planerades och prioriterade slutligen sex insatsområden (Action Plans) under 2011 och lanserades med utlysningar år
2012. Nu öppnas partnerskapet för nya partners för åren 2016-2018.
Bakgrunden till innovationspartnerskapet är EU:s policyagenda ”Europe 2020” med sju
”Flagship Initiatives” för ”growth, more jobs and better lives”. Denna policyagenda antogs av
EU:s medlemsländer i juni 2010 och där ett av flaggskeppen är ”Innovation Union”, ett annat
är ”Digital Agenda for Europe”. Inom Innovation Union ingår innovationspartnerskapet Active
and Healthy Ageing (EIP on AHA).
Innovationer och lösningar som utvecklas i partnerskapet har ett starkt inslag av resurser och
verktyg som ICT/eHälsa kan erbjuda. Partnerskapet koordineras från DG Connect, EU Kommissionen.
Målsättningen med EIP on AHA är ett ”triple-win”:
• Health & Quality of life of European citizens
• Sustainable & Efficient care systems
• Growth & Expansion of EU industry
Det övergripande målet med EIP on AHA är att till år 2020 öka antalet friska levnadsår bland
EU befolkningen med i genomsnitt två år.

Två huvudaktiviteter inom EIP on AHA
– båda öppna för nya aktörer
Dessa två huvudaktiviteter är ”Action Group Commitments” och ”Reference Sites”:

Action Group Commitments

– avser ”Leaders in Innovation for Active and Healthy Ageing” som är aktiva inom förebyggande/”promotion”, utveckling och användning av innovationer inom ”Active and Healthy
Ageing” - att ingå med en egen aktivitet som beskrivs i ”Commitments” (”declaration to carry
out work”) inom någon/några av nedan nämnda sex Action Groups. Detta är ett utmärkt tillfälle
att ingå i det största europeiska nätverk (med för närvarande över 1000 partners) för innovationer inom ”Active and Healthy Ageing”.
Ett deltagande medför möjligheter att etablera samverkan med europeiska partners, ta del
av erfarenheter och ”best practices” från regional, nationell och EU nivå, finna nya partners
och marknader, etablera/ingå i konsortier för ansökan i EU:s FoUI program och få synlighet
på europanivån för egna aktiviteter. Organisationer, offentliga och privata, är välkomna att
ansöka, individuellt eller i koalition med andra partners. Inom respektive Action Group sker
gemensamma aktiviteter, utvecklingsprojekt, initiativ etc. där den egna kompetensen möter och
samverkar med en specifik kompetens från medpartners i Europa. De flesta organisationer som
medverkar i Action Groups är från Europa men denna del av EIP on AHA är öppen internationellt. De sex Action Groups som är aktuella är följande:

•
•
•
•

Adherence to prescriptions
Falls prevention
Functional decline and frailty
Integrated care

•
•

Independent living solutions
Age friendly environments

Det finns vissa möjligheter att ingå/etablera nya Action Groups, se nedan länk (Strategic Implementation Plan).
OBS! Sista ansökningsdag för Commitments är den 15 april 2016.
Därefter kan ansökningar inlämnas vilka kommer att utvärderas med 6-månaders intervaller
till och med slutet av 2018. Undertecknad rekommenderar starkt att eventuella ansökningar
inlämnas så tidigt som möjligt i denna tidsperiod. För ansökan, se nedan länk till ”Call for
Commitments”.

Reference Sites of the European Innovation Partnership on Active and
Healthy Ageing

– är inspirerande och ledande organisationer i avseende att leverera lösningar som för- bättrar
livskvalité och hälsa för äldre personer – och kan förmedla goda exempel till andra europeiska
aktörer. Reference Sites kan exempelvis vara

•
•
•
•
•

Sjukhus, vårdgivare, vårdorganisationer, intergrerade vårdutförare, civilsamhället
Kommuner, landsting/regioner
Städer/lokala/regionala nämnder/myndigheter/organisationer
Industri/SME/Start-ups
Forsknings- och innovationsorganisationer

där en kombination av (några av) ovan exempel på aktörer utgör en stark bas för innovationsbaserade aktiviteter för support till Active and Healthy Ageing och kan ge en evidensbaserad
information om erfarenheter och resultat och, för en stark ansökan, verksamheten är i linje med
prioriteringarna inom EIP on AHA [Action Groups och/eller inom de tre sk. ”pillars”: ”Prevention, screening and early diagnosis”, ”Care and cure”, ”Active ageing and independent living”.
Organisationer, offentliga och privata, som är beredda att dela med sig av sina kunskaper och
erfarenheter kan ansöka om att få en status som EIP on AHA Reference Site. Detta är ett
utmärkt tillfälle till synlighet för egna aktiviteter på europanivån, för nätverk, för etablering av
samarbeten, ansökan om EU projekt med ledande partners i Europa, etc.
OBS! Sista ansökningsdag för Reference Sites är den 15 april 2016.
För ansökan, se nedan länk ”Call for Reference Sites”.
Generellt gäller för ett deltagande i EIP on AHA att det är ingen anmälningsavgift eller andra
avgifter – och det finns inte någon direkt finansiering från EU för medverkan i EIP on AHA.
Självklart medför att vara en aktiv medlem i partnerskapet kostnader för resor etc. till olika
arbetsmöten och liknande. Deltagandet utgår från ett starkt eget intresse att vara med i ledande
grupper/initiativ/projekt i Europa och därmed vara med att leda utvecklingen inom valt område
(någon/några av de nämnda sex Action Groups). Ett deltagande ger stora möjligheter till att
vara välinformerad om de senaste initiativen och erfarenheter från olika delar av Europa. Den
egna verksamheten blir också mer synlig på europanivån. Deltagandet ger naturligvis möjligheter till att exempelvis bilda/ingå i konsortier för ansökningar bl.a. till EU:s FoUI program.

Länkar till mer information
EU:s nya hemsida för EIP on AHA:
https://ec.europa.eu/eip/ageing/
Call for Commitments:
https://ec.europa.eu/eip/ageing/news/2016-call-commitments-european-innovationpartnership-active-and-healthy-ageing-open
Frågor/svar om Commitments:
https://ec.europa.eu/eip/ageing/news/2016-call-commitments-faqs_en
EIP on AHA Strategic Implementation Plan (2011):
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/steering-group/
implementation_plan.pdf
Call for Reference Sites:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
&pg=sites
Reference Sites information:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/2016_call_rs.pdf
https://ec.europa.eu/eip/ageing/reference-sites_en
European Scaling up strategy in Active and Healthy Ageing:
https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/scaling_up_strategy.
pdf
Growing the European Silver Economy – background paper:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf
#view=fit&pagemode=none
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SICS Swedish ICT – som ingår i RISE Research Institutes of Sweden – är
partner i ett tvåårigt EU-projekt (PROEIPAHA) som är ett supportprojekt med
syfte att på olika sätt ge stöd åt det stora EU-innovationsnätverket Active
and Healthy Ageing (EIP on AHA) där utveckling av innovationer och lösningar
baserade på ICT/eHälsa är ett starkt inslag.

