
 
Drugi semestr realizacji projektu TITTAN kończy się 31 marca. Podczas tego 

owocnego półrocza organizowane były różne działania związane z wymianą wiedzy 

przez różne regiony uczestniczące w projekcie. 

Głównym celem TITTAN jest wymiana najlepszych praktyk między siedmioma projektowo 

powiązanymi regionami. W tym celu w miesiącach styczniu i lutym 2017 r. Przeprowadzono 

łącznie cztery wizytacje In-Situ w których oczestniczyło siedmiu zaangażowanych partnerów.  

Celem tych wizyt było pogłębienie dobrych praktyk zgłoszonych w dziedzinie innowacji 

zewnętrznych. 

 16 i 17 stycznia 2017 r. miała miejsce wizyta In-Situ zorganizowana przez Fondazione 

Regionale per la Ricerca Biomedica w Mediolanie. 

 18 i 19 stycznia 2017 r. Wizyta In-Situ zorganizowana przez Axencia Galega para o 

Coñecemento w Saúde, Santiago de Compostela. 

 17 lutego 2017 r. Wizyta In-Situ zorganizowana przez Digital Health & Care Insitute 

oraz University of Starthclyde w Glasgow. 

 22 i 23 lutego 2017 r. Wizyta In-Situ zorganizowana przez Fundación Vasca de 

Innovación e Investigación Sanitarias w Bilbao. 

Drugi semestr służył nie tylko pogłębianiu wiedzy dotyczącej dobrych praktyk w zakresie 

INSTRUMENTÓW INNOWACYJNYCH INNOWACJI , ale także rozpoczęciu prac nad drugą 

dziedziną projektu, która koncentruje się na wspieraniu innowacji Inside-OUT w zakresie 

aktywnego i zdrowego starzenia się. 

W dniach 6, 7 i 8 marca Mediolan był gospodarzem drugiego międzyregionalnego warsztatu 

projektu, w którym pod kierownictwem Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica 

yczesniczyli eksperci z siedmiu regionów, którzy wymienili się doświadczeniami dotyczącymi 

ustanowienia Innowacyjnych ekosystemów w sektorze opieki zdrowotnej, w jaki sposób mogą 

wspierać transfer technologii od badań do przedsiębiorstw w sektorze opieki zdrowotnej i jak 

mogą przyczynić się do rozwiązania problemu aktywnego starzenia się. 

W warsztatach przestawiono w sumie 12 najlepszych praktyk skupionych na Open Innovation, 

platformach współpracy i telemonitoringu. Ponadto podczas drugiego warsztatu partnerzy mieli 

okazję odwiedzić Fundację Don Gnocchi, organizację skupiającą ponad 5 500 pracowników i 

konsultantów. Działającą pod akredytacją włoskiej służby zdrowia w 29 centrach. Jej 

działalność obejmuje ochronę zdrowia, rehabilitację, opiekę społeczną i usługi socjalne. 

Prowadzi również intensywne badania naukowe i edukację na różnych poziomach. 

Partnerzy projektu spotkają się ponownie w dniach 29, 30 i 31 maja w Almere w celu 

omówienia pozostałych najlepszych praktyk zgłoszonych w dziedzinie innowacji wewnętrznych. 

Tymczasem partnerstwo będzie nadal pracować na bieżąco przy opracowywaniu regionalnych 

planów działania w celu osiągnięcia sukcesu w tym angażującym i wymagającym projekcie. 
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