
 

4.2 Uwzględnianie terytorialnych skutków zmian 
demograficzno-społecznych w rozwoju miast i regionów 

Ce-Ageing Platform: Platforma wiedzy 
nt. starzejącego się społeczeństwa Europy 

Środkowej 

Czas trwania: od stycznia 2011 do grudnia 2013 roku 

Partner wiodący: Izba Pracy Górnej Austrii (Austria);  

Partnerzy: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Centrum Innowacji 

Społecznej (Austria), BAB Management Consulting (Austria), Federalne 

Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych Saksonii-Anhalt (Niemcy), Instytut 

Ekonomiczny Mariboru (Słowenia), Ministerstwo Pracy, Rodziny i Spraw 

Społecznych (Słowenia), Towarzystwo Rozwoju Regionalnego 

i Ekonomicznego Środkowego Kraju Zadunajskiego (Węgry), Regionalne 

Centrum Doradztwa i Informacji (Czechy), Agencja Rozwoju Regionalnego 

Senec-Pezinok (Słowacja), Centralny Urząd Pracy, Spraw Społecznych 

i Rodziny (Słowacja), Instytut ds. Rozwoju Szkoleń Zawodowych 

dla Pracowników (Włochy) 

Budżet całkowity: 2 173 331,79 € 
Dofinansowanie z EFRR: 1 724 293,27 € 
Dofinansowanie dla GIG-u: 133 548,33 € 
 
Opis projektu: 
 
Z uwagi na zmianę demograficzną w celu poprawy wykorzystania potencjału 
pracowników w wieku 50 + zostanie utworzona Środkowoeuropejska (CE) 
Platforma wiedzy nt. starzejącego się społeczeństwa, w skrócie „CE-Ageing 
Platform”. 
  
Ważnymi celami projektu są wypracowanie innowacyjnych rozwiązań dla 
sektora MŚP w celu poprawienia zatrudnialności osób w wieku 50+, 
współpraca w opracowaniu strategii międzypokoleniowych (optymalizacji 
szkoleń dotyczących kompetencji osób w wieku 50+ z udziałem młodszych 
współpracowników), zapewnienie atmosfery szacunku dla starszych oraz 
polepszenia ich aktywności zawodowej. 
 
 
Oparta na sieci CE-Platforma (strona internetowa) będzie się składać z baz 
danych na temat najlepszych praktyk, projektów pilotażowych oraz ogólnie 
na temat „informacji dotyczących starzenia się społeczeństwa” we wszystkich 
krajach CE. Obejmuje ona również takie produkty jak: 7 programów i koncepcji 
szkoleniowych, 6 analiz i badań, zestaw przykładów dobrych praktyk, 
deklaracje dotyczące wspierania zatrudnienia osób w wieku 50+, raporty ze 
zrealizowanych działań oraz 3 Strategie na rzecz ograniczania negatywnych 
skutków wynikających z procesu starzenia się społeczeństw CE - dwie 
regionalne i jedna transnarodowa.  Uzyskane rezultaty projektowe pozwolą 
m.in. na równoważenie obszarów praca i życie, jak również efektywniejsze 
zarządzanie wiekiem i różnorodnością w sektorze MŚP.  
 
Seminaria i szkolenia w zakresie polityk narodowych i wymiana doświadczeń 
partnerskich, rozpowszechnienie wypracowanych rezultatów oraz ocena 
projektu i działań pilotażowych to kluczowe cele operacyjne projektu. 
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