digitalLIFE4CE – Telemedycyna dla
Europy Środkowej
Wrocławski Park Technologiczny we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego realizuje projekt Digital Life 4 CE, finansowany w ramach programu Unii
Europejskiej Interreg Europa Centralna.
Koordynatorem projektu jest Wyższa Szkoła Zawodowa Burgendland z Austrii. Partnerzy
projektu to instytucje otoczenia biznesu z Lipska w Niemczech, Trento we Włoszech,
Szombathely na Węgrzech, Rijeki w Chorwacji oraz z Lublany w Słowenii.
Celem projektu jest wspieranie współpracy nauki, biznesu i instytucji otoczenia biznesu na
rzecz współpracy firm z szeroko rozumianej sfery telemedycyny. Projekt trwa 30 miesięcy.
Jego realizacja rozpoczęła się w maju 2017 i zakończy pod koniec października 2019 roku.
Budżet projektu wynosi 1.551.182,37 EUR, w tym udział polskiego partnera czyli WPT:
179.134,50 EUR.
Najważniejszym długofalowym efektem realizacji projektu jest koncepcja utworzenia Living
Labu, który ma powstać na terenie Szpitala im Falkiewicza we Wrocławiu. Living Lab ma
być wzorcowym mieszkaniem seniora, w którym mają być tworzone, testowane i wdrażane
produkty, usługi i rozwiązania dedykowane seniorom. Living Lab ma być platformą, gdzie
mogliby się spotykać przedstawiciele nauki, lekarze, sektor publiczny oraz biznes. Wspólnie
będą tworzyć produkty, usługi i rozwiązania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.
Wartością dodaną projektu byłaby możliwość prowadzenia aktywnego, praktycznego dialogu
z ostatecznymi użytkownikami oferowanych rozwiązań, czyli seniorami. Dzięki temu
powstanie unikalna szansa uwzględnienia perspektyw różnych sektorów i we współpracy z
seniorami wypracowania rozwiązań odpowiadających na potrzeby użytkowników. Living Lab
odgrywałby również funkcje edukacyjne, promocyjne, informacyjne.
Pomysł utworzenia Living Labu powstał w ramach projektu TITAN, którego partnerem był
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu Digital Life doszło
do synergii obu działań oraz rozszerzenie koncepcji o włączenie do współpracy firm oraz
startupów, zainteresowanych rynkiem produktów i usług dedykowanych seniorom.

Ponadto podczas realizacji projektu Digital Life partnerzy wypracowali wspólnie dokument Wspólna strategia dla zintegrowanych innowacji cyfrowej opieki medycznej w Europie
Środkowej. Dokument opisuje możliwości, dziedziny i modele współpracy pomiędzy
aktorami z różnych krajów państw Europy Środkowej w celu transferu rozwiązań i innowacji
na rynku telemedycznym.
Przygotowano również kursy e-learningowe objaśniające w atrakcyjnej formie różne aspekty
funkcjonowania i zarządzania innowacjami na rynku telemedycznym. Zrealizowano również
program wizyt studyjnych pomiędzy partnerami projektu, w celu wymiany doświadczeń.
Działaniem projektu było również przygotowanie planu działań, które partnerzy będą
wspólnie prowadzić po zakończeniu projektu. Celem dalszej współpracy ma być
wykorzystanie nawiązanych relacji dla wspierania transferu rozwiązań oraz technologii
pomiędzy poszczególnymi rynkami w krajach Europy Środkowej. Wszyscy partnerzy
projektu zadeklarowali udostępnienie swojego rozeznania rynku, networku oraz know how w
swoich regionach na rzecz wspierania podmiotów rekomendowanych przez innych partnerów
projektu.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.interreg-central.eu
Podmioty zainteresowane tematem innowacji w telemedycynie w kontekście doświadczeń
krajów Europy Środkowej zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego oraz Działem Rozwoju i Komercjalizacji Wrocławskiego Parku
Technologicznego.

