Ez az elő hírlevele az élő laboratóriumok (living labs) egészségügyi és jóllétünket célzó innovációk
fejlesztésén munkálkodó nemzetközi közösségének. A hírlevél a Montreálban 2016-ban megtartott
ENoll konferencia keretében, Kelly Verheyen által moderált workshop eredményeként született meg.
Ez az első lépése annak, hogy megerősítsük szakmai közösségünket. Kelly Verheyen és Virpi
Kaartti önként vállalták, hogy elindítják a közösséget. Reméljük, hogy a következő hírlevélbe már
mindenki (valamennyi partner országból) anyagokat fog küldeni részünkre! Ebben az első
hírlevélben a transznacionális gondozás living lab projektet mutatjuk be. A jövő hónapban már más
partnereknél futó projektekről szóló információkat szeretnénk megosztani!
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LiCalab (www.licalab.be) cég élő laboratóriumában. A LiCalab 5 főből álló elkötelezett csapata
támogatja az egészségügy és egészségipar területén K+F és innovációs projekteket
megvalósító cégeket és szolgáltatókat. A LiCalab célterületei: az élelmiszerek, rehabilitációs
technologia, mentális egészség és a közösségi gondozás. LiCalab komoly tapasztalattal
rendelkezik a trasznacionális living lab projektek koordinálásában, legyen szó akár EU-s akár
privát finanszírozású projektekről (vagy szolgáltatásokról). Kelly olyan nemzetközi living lab
projektekben szerezett tapasztalatot, mint a most is zajló CrossCare és Seas2Grow projektek.
.
Virpi Kaartti vezeti a finnországi Laurea Alkalmazott Tudományok Egyeteme, Szolgáltatások
Innoválása és Tervezése Tanszék mesterképzését. A tanítás és a mester kurzus vezetése
mellett, akítvan közreműködik K+F projektek megvalósításában.Jelenleg két futó projektben
dolgozik, mindkettő a Helsinki-Uusimaa régió Intelligens Szakosodási Stratégiájának
részeként, a humán egészségügyi technológia terén működik.További információ az alábbi

linken: Laurea and Laurea Living Labs (https://www.laurea.fi/en/research-development-andinnovations/laurea-living-labs).
Virpi kutatási érdeklődési területe a szolgáltatások marketingje és menedzsmentje, különös
tekintettel a szolgáltatások tervezésére. Szerteágazó és kiterjedt a kiskereskedelmi iparágban
szerzett menedzseri, üzletfejlesztési és marketing tapsztalattal rendelkezik.

Hogyan szerezzünk szakértői tapasztalatot transznacionális ellátás/
gondozás living lab létesítésében:
3 most megvalósuló és inspiráló projekt!

CrossCare: használjuk az élő laboratóriumokat (living labs) mint
sikeres eszközt a KKV-k támogatásában
A CrossCare projekt keretében 3 flamand és 3 holland szolgáltató cég élő laboratóriumai
(living lab) dolgoznak együtt annak érdekében, hogy támogassák azokat a cégeket,
amelyek innovációkat fejlesztenek ki az egészségügyi piacra. Az interreg Flanders
finanszírozásában a-The Netherlands CrossCare projekt anyagi és living lab támogatást
is nyújt a közreműködőknek, túlnyomó részt KKV-nek. Az intelligens kombináció KKV
támogatásra egy év alatt eddig közel 122 KKV pályázott. jelenleg 21 cég részesül

támogatásban. A következő hírlevélben részletesebben beszámolunk majd az
innovációs projektekről. További információ: www.crosscare.eu

Spinning Pilots Projektek: szeretnétek velünk kooperálni?
A Spinning Pilots projektek célja, hogy kísérleti jelleggel szerkezeti és működési
modelleket fejlesszenek és teszteljenek a Transznacionális Egészségügyi és Jóllét Élő
Laboratóriumok (living labs) számára. A következő 3 év folyamán nemzetközi kísérleti
projektek indulnak majd, amelyekben nemzetközi piacokon szolgáltatások, termékek,
vagy egy szolgáltatási ötlet kerül majd tesztelésre Ezzel a módszerrel gyakorlati
példákból közvetlen tapasztalat szerezhető és transznacionális living lab modellek
fejleszthetőek. Ehhez a munkához szeretnénk meghívni további élő laboratóriumokat a
szektorból, hogy működjenek együtt velünk. Kezdetnek elég, ha a csatlakozni kívánó
partener megküldi részünkre elérhetőségeit és a szolgáltatásait röviden ismertető leírást.
A kapott információk alapján megkeressük a jelentkezőket és további részletesebb
információkért elküldjük a kitöltendő kísérleti projektajánlati nyomtatványt.Ha sikerült
felketenünk az érdeklődést, kérem, hogy lépjünk kapcsolatba: Virpi.kaartti@laurea.fi

SEAS 2 Grow: Ezüst-gazdaság a növekedési stratégiák felgyorsítására
Seas 2 Grow a vállakozásokat segíti abban, hogy Európa szerte gyorsabban
fejlesszenek és valősítsanak meg innovatív szolgáltatásokat az ezüst gazdaság
számára. A projektben közreműködő cégek 4 országban tesztelhetik innovatív
termékeiket és szolgáltatásaikat, annak a határokon- átnyúló ösztönző rendszernek
köszönhetően, amely szolgáltatásokat biztosít a teljes innovációs folyamat során. Ez a
projekt Franciaországban, Angliában, Hollandiában és Belgiumban működő 8 partner ,
együttműködésében valósul meg. A Seas2Grow living lab szolgáltatást nyújtó cégeknek
nyújt támogatást a fejlesztés valamennyi szakaszára vonatkozóan. Seas2Grow
projekteket az Interreg 2 Seas EU programja finanszírozza. További információk:
www.seas2grow.com

Találkozzunk Krakkóban: Merre megy az egészségügy- Nyílt Living Lab Napok
2017
Agusztus 28. és szeptember 1. között a lengyelországi Krakkó városában kerül
megrendezésre a 2017.évi Nyílt Living lab Napok rendezvény, amely 4 napon keresztül
nyújt lehetőséget az európa szerte működő élő laboratóriumokból (living labs) érkezők
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tapasztalatcseréjére és hálózatépítésére. Külön speciális programmal várják azokból a

living labs-ből érkezőket, akik gondozási/szolgáltatási innovációkkal foglalkoznak. A
2016. rendezvény keretében egy izgalmas workshopot tartottunk a transznacionális
gondozást/szolgáltatásokat célzó élő laboratóriumok elindítására, amely komoly
eredményeket ért el. Sikerrel pályáztunk arra, hogy idén is tarthassunk workshopot
ezzel a tematikával és témakörben. Szeretne csatlakozni? Küldje el üzenetét a
kelly.verheyen@licalab.be email címre.

Szeretné, ha az ön Living lab projektje, vagy következő
rendezvénye szerepelne hírlevelünkben?
Küldje meg a szöveget a kelly.verheyen@licalab.be email címre és
kapcsolatba lépünk!

