
Starzenie się społeczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego i na całym świecie stanowi 
ogromne wyzwanie dla rządów i gospodarek narodowych, naukowców  
i przedsiębiorstw. Największe znaczenie ma w pierwszej kolejności zapewnienie  
starszym ludziom najlepszej opieki, komfortu i bezpieczeństwa.

Akronim projektu: BaltSe@nioR.
Partner wiodący: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska.
Partnerzy projektu: 2 (Niemcy), 2 (Finlandia), 1 (Dania), 1 (Estonia), 1 (Litwa), 1 (Łotwa), 
1 (Norwegia), 1 (Szwecja).
Całkowity budżet projektu: 2,4 mln euro.

Tytuł projektu: Innowacyjne rozwiązania wspierające 
przedsiębiorstwa w regionie Morza Bałtyckiego w rozwo-
ju produktów zwiększających komfort i bezpieczeństwo 
seniorów mieszkających w domu
ang. Innovative solutions to support enterprises in the 
Baltic Sea Region in product development aimed at raising 
comfort and safety of seniors living at home
Priorytet: 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy: 1.3 Innowacje nietechnologiczne

Podsumowanie

Problem starzenia się społeczeństwa był przez wiele lat pomijany i zaniedbywany. Rynkowa 
oferta produktów dostosowanych do potrzeb seniorów jest rozdrobniona lub w zasadzie jej nie 
ma. Nadszedł czas, aby to zmienić. Aby sprostać temu demograficznemu wyzwaniu, region 
Morza Bałtyckiego musi wypracować silną pozycję w ramach współpracy międzynarodowej  
i ponadsektorowej specjalizacji. Niezbędne jest zjednoczenie ekspertów z różnych państw regionu 
Morza Bałtyckiego i z różnych dziedzin, którzy muszą pracować wspólnie w celu przekształcenia 
tego problemu w fascynującą szansę biznesową dla przedsiębiorstw działających w regionie. 

Pozycję wzmacnia znajomość siły kreatywności w regionie Morza Bałtyckiego.
Projekt stanowi wyjątkową szansę na podniesienie komfortu seniorów i poziomu bezpieczeństwa 
przy jednoczesnym zwiększaniu zdolności innowacyjnych. Wykorzystując szerokie kompetencje 
najważniejszych podmiotów działających w regionie Morza Bałtyckiego w sektorze meblowym, 
projektowym, technologii, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, robotyki, 
gospodarki i nauk społecznych, partnerzy projektu opracują najlepszej jakości rozwiązania 
wzmacniające region Morza Bałtyckiego.

Aspiracje dotyczące poprawy jakości życia starszych obywateli w regionie Morza Bałtyckiego 
mogą faktycznie wzmocnić pozycję małych i średnich przedsiębiorstw działających w przemyśle 
meblowym. Z tego względu w ramach projektu spółki zyskają narzędzia oparte na technolo-
giach informatycznych i telekomunikacyjnych, aplikacje i bazy danych, które mają charakter 
innowacyjny i zostały opracowane w środowisku mającym przełożenia w praktyce.
Międzysektorowa specjalizacja stanowi podstawę kreatywnych metod pracy w ramach pro-
jektowania produktów i zwiększenia bezpieczeństwa, wiarygodności, specyficznych potrzeb  
i preferencji seniorów i problemów, na jakie napotykają przy korzystaniu z mebli.
Projekt przyczyni się do powstania synergii między tradycyjnym sektorem meblowym i inno-
wacyjnymi rozwiązaniami opartymi na technologiach informacyjnych i telekomunikacyjnych  
w procesie międzysektorowej specjalizacji.

Dzięki projektowi spółki meblarskie w regionie Morza Bałtyckiego zyskają inspirację i wspólną 
tożsamość, pogłębią swoją wiedzę i zdobędą nowe kompetencje i zdolności do pracy  
w środowisku mającym przełożenie w praktyce. W konsekwencji wzrosną ich zdolności innow-
acyjne do tworzenia inteligentnych produktów dostosowanych do potrzeb seniorów, dzięki  
czemu staną się bardziej innowacyjne i konkurencyjne.


