
Zmniejszanie i 
starzenie się populacji 
oraz przekształcenia 
regionalne

www.dart-project.eu

ph
ot

os
 b

y:
 w

w
w.

pi
xe

lio
.d

e

Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej 
INTERREG IVC jest częścią Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej, realizowanej w ramach Polityki Spójności 
Unii Europejskiej 2007 - 2013. Program finansowany 
jest od 75% do 85% ze środków funduszy struktur-
alnych EFRR.

Kontakt

Pertti Hermannek

InvestitionsBank des Landes 
Brandenburg  (ILB)
Steinstrasse 104-106
D – 14480 Poczdam

Tel. 0049 331 660 1605
info@dart-project.eu

Uzyskanie dodatkowych informacji oraz 
subskrypcja newslettera:

Partnerzy Projektu 
DART oraz Mapa

Partner Wiodący:  

 InvestitionsBank des Landes Brandenburg ILB (Niemcy)

Pozostali Partnerzy:

 Land Brandenburgii (Niemcy)
 Zachodnia Władza Regionalna (Irlandia)
 Region Saksonii reprezentowany przez Biuro Kanclerza  
 (Niemcy)
 Władza Regionalna Województwa Środkowoczeskiego  
 (Republika Czeska)
 Regionalna Rada Północnej Karelii (Finlandia)
 Wspólna Władza Regionu Kainuu (Finlandia)
 Regionalna Władza Galicji Hiszpańskiej, (Hiszpania)
 Prowincja Limburg (Holandia)
 Region Veneto (Włochy)
 Dolno - Austriacki Fundusz ds. Zdrowia i Spraw   
 Społecznych (Austria)
 BSC - Business Support Centre Ltd. (Słowenia)
 Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej (Polska)
 Regionalna Agencja Rozwoju CENTRU (Rumunia)

Zmiany demograficzne 
w regionach europejskich



Zdrowotną i Usługi Socjalne; Tradycyjną i Innowacyjną 
Gospodarkę, poprzez wymianę doświadczeń, identyfikację 
dobrych praktyk i międzyregionalną współpracę. Intencją 
Partnerów DART jest pomoc regionom poprzez wdrażanie:

 Dobrych praktyk z obszaru regionów Partnerów DART
 Nowych produktów oraz nowych usług celem polepszenia  
 jakości życia, zwłaszcza w innowacyjnych obszarach  
 małej i średniej przedsiębiorczości.
 Zestawu odpowiednich wskaźników dla zdiagnozowania  
 regionów pod kątem przemian demograficznych

DART ma również upowszechniać wśród osób odpowied-
zialnych za kształtowanie i realizację regionalnych polityk 
informacje o możliwościach oraz zagrożeniach, jakie niosą 
negatywne zmiany demograficzne. 

pozostałych regionów. Partnerzy zorganizują 3 konferencje 
tematyczne:
 Tradycyjna i Innowacyjna Gospodarka: wiosna 2011,  
 Drezno (Niemcy)
 Edukacja, Kształcenie ustawiczne i Rynek Pracy: 
 lato 2012, Praga (Czechy)
 Opieka zdrowotna i Usługi socjalne: wiosna 2012, 
 Kainuu (Finlandia)
Będą one efektem 5 wizyt studyjnych oraz 8 spotkań 
i warsztatów, które odbędą się w niemal wszystkich 
państwach reprezentowanych przez Partnerów DART.

Zalecenia z zakresu polityk regionalnych:
Partnerzy DART zamierzają wypracować wspólne wskaźniki 
niezbędne do pomiaru zmian demograficznych oraz zmnie-
jszania się populacji w regionach europejskich. Tym samym 
DART nawiąże do Strategii Lizbońskiej oraz jej kontynuacji, 
Strategii Europa 2020. Intencją DART jest także opracowa-
nie zaleceń dla decydentów politycznych tak na regional-
nym, jak i unijnym poziomie. 

Czego oczekuje się 
po DART?

W jaki sposób zostaną 
osiągnięte założone cele DART?

Podłoże realizacji 
DART 

Wymiana doświadczeń:
DART zidentyfikuje oraz zaprezentuje dobre praktyki celem 
wzmocnienia działań i usług w regionach partnerskich. 
Wybrane najlepsze praktyki zostaną przetransferowane do 

Zmniejszanie się i starzenie populacji oraz przemiany 
regionalne związane z tymi procesami (ang. skrót DART) są 
obecnie jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań. 
Do roku 2030 co trzecia osoba na terytorium Unii Europe-

Projekt DART zajmuje się problematyką negatywnych 
przemian demograficznych. Jego nadrzędnym celem jest 
stworzenie zintegrowanej strategii działań łączącej 3 podsta-
wowe elementy: Edukację i Kształcenie Ustawiczne; Opiekę 

jskiej osiągnie lub przekroczy wiek 60-u lat. Niski przyrost 
naturalny i migracje powodują zmniejszanie się populacji 
oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników. 

Głównym problemem wielu regionów staje się kwestia 
zapewnienia ciągłości odpowiednich usług oraz świadczeń, 
tak w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Z tego powodu 
13 regionów doświadczonych przez zmiany demograficzne 
nawiązało współpracę w ramach projektu DART. 

Jego intencją jest wsparcie dotychczasowych inicjatyw 
wypracowanymi w projekcie standardami i wskaźnikami 
przemian demograficznych. 

Działania te umożliwią stworzenie innowacyjnych i zintegro-
wanych rozwiązań, pozwalających  zachować odpowiednią 
jakość życia i usług w regionach zagrożonych zmniejsza-
niem i starzeniem się populacji.


