Rīgā, 2021. gada 23. februārī

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Sudraba laboratorija aicina piedalīties inovāciju un akseleratora programmās, lai
attīstītu jaunus pakalpojumus un iespējas senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Sudraba laboratorijas mērķis ir veicināt jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi un attīstību.
Tas tiek realizēts organizējot inovāciju un akseleratora programmas. Dalībniekiem tiks
nodrošinātas iespējas mācīties, tikties ar nozaru ekspertiem, sadarboties ar uzņēmējdarbībā
pieredzējušiem mentoriem.
Inovāciju programmas laikā dalībnieki strādās pie savu projektu un biznesa ideju
strukturēšanas, saņemot atbalstu no mentoriem un uzaicinātajiem atbilstošo jomu ekspertiem,
kas palīdzēs ideju autoriem. Labākie inovāciju programmas dalībnieki tiks uzaicināti
piedalīties starptautiskā akseleratora programmā. Akseleratora laikā dalībnieki pastiprināti
strādās pie biznesa modeļu attīstības un tirgus ieiešanas stratēģijām.
Sudraba laboratorijas inovāciju programma un tai sekojošā akseleratora programma ir daļa
no Interreg programmas projekta OSIRIS, kurā piedalās partneri no Dānijas, Igaunijas,
Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Somijas. Projekta ietvaros tiek atbalstītas biznesa un sociālās
dzīves jomas, kuras risina vajadzības un rada dažādas iespējas senioriem sudraba
ekonomikā Baltijas jūras reģiona valstīs.
Sudraba laboratorija ir izveidota, lai veicinātu to ekonomikas daļu, kas attiecas uz gados
vecākiem iedzīvotājiem. Tā iedrošina risināt izaicinājumus, kuri rodas reģiona iedzīvotāju
novecošanās rezultātā. Programmas ietvaros īpaši tiek gaidītas idejas un projekti mūsu valsts
viedās specializācijas prioritātēs, kas saistītas ar informācijas, komunikācijas, veselības,
sadzīves, kā arī citām senioru dzīves vajadzībām.
Biznesa un sociālo ideju autori ar piedāvājumiem senioru dzīves uzlabošanai tiek aicināti līdz
8. martam pieteikties dalībai inovāciju programmā, kas notiks divu mēnešu garumā, sākot
no 2021. gada 15. marta. Šajā programmā tiek aicināti pieteikties uzņēmēji, studenti,
izgudrotāji, pētnieki un ideju autori. Labākie inovāciju programmas dalībnieki tiks uzaicināti
piedalīties starptautiskā akseleratora programmā kopā ar citu valstu labāko ideju autoriem.
Savukārt, labākie akseleratora programmas dalībnieki noslēgumā tiks aicināti piedalīties
lielākajā Eiropas forumā senioru dzīves veicināšanai - AAL Forum, kas norisināsies tiešsaistē
2021. gada rudenī.
Biedrība "CONNECT Latvija" sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un partneriem no
Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas un Somijas laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam
īsteno Baltijas jūras reģiona starptautiskās sadarbības programmas Interreg projektu OSIRIS
- “Viedās specializācijas pieejas veicināšana sudraba ekonomikā, lai stiprinātu reģiona
inovāciju kapacitāti un ilgtspējīgu izaugsmi”.
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