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l  Convocatoria competitiva do programa Interreg Europe en torno a 4 áreas:  

l  Investigación e Innovación 
l  Competitividade de pequenas e medianas empresas 

l  Economía baixa en carbono    

l  Eficiencia do medio ambiente e os recursos naturais  

l  TITTAN foi un dos 64 proxectos seleccionados de un total de 261 

presentados, nos que  participaron  2.158 organizacións europeas.  

Convocatoria 

1,7M€ 
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Alineación co EIPonAHA  

Estratexia de crecemento da 
Unión Europea 

Iniciativa para fortalecer a 
competitividade europea e 
abordar os retos sociais a 

través da I+i 

Aumentar en 2 o número de 
anos de vida saudable 
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Alineación coa RIS3 Galicia 

RETO 3 
Novo modelo de vida 
saudable basado no 

envellecemento activo 
da poboación. 
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Socios  
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Actores  locais involucrados no proxecto  
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Algúns dos actores locais involucrados en outras rexións 
 
 BIOEF Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica 

Healthy Saxony DHI 
Amsterdam e 
Baixa Silesia 

 Identificación 
dos actores 
locais máis 
relevantes 
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ESTRATEXIA 

" Interreg Europe: mellora das políticas de desenvolvemento e innovación 
das diferentes rexións participantes. 

 
 
" TITTAN: mellora da calidade dos sistemas de saúde mediante produtos e 

servizos innovadores no eido do envellecemento activo e saudable. 
 
 
" Obxectivo específico TITTAN: intercambio e implementación de boas 

prácticas entre rexións europeas. 
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O valor de TITTAN 

 Intercambio de boas prácticas 

 Organización de eventos internacionais 

Viaxes e visitas de estudio  

Documentos e plans de acción 

 Contactos para novos proxectos 
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Liñas de acción  
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3 
Innovación dende 

fóra cara dentro  
 
" C o m p r a P ú b l i c a P r e -

comercial, programas de Co-
c r e a c i ó n , c o o p e r a c i ó n 
público-privada, etc. 

 
 
 
 

 
Innovación dende 

dentro cara fóra  
 
" Establecemento de ecosistemas 

de innovación, fomento da 
investigación traslacional, etc. 

 
 

 
Cidadáns activos 

 
" Uso de solucións innovadoras e 

novas tecnoloxías, implicación 
dos pacientes na etapa de 
deseño e co-creación,etc. 

 
 
 

1 2 3 
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              Hospital 2050 e Innovasaúde  

1 1 
1

CPP and  CPI 
 

27 empresas beneficiadas 

33 licitacións vía CPI 

Total 27,4 M € 
 
 

Seguro 

Sostible 

Eficiente 

Construcción verde 

Seguro 

Rápido 

Intelixente 

Centrado no paciente 
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2 Programa PRIS 

"  Actualmente 2ª Edición do programa PRIS 

"  2,4 €M  mobilizados na 1ª edición  
 

  

  

  

65 proxecto recibidos 

40 proxectos avaliados 

20 proxectos seleccionados para desenvolvemento 

2 start-up lanzadas 

2 start-up en proceso de lanzamento e 10 proxectos en 
fase de avaliación 
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3 É-Saúde 

l  Acceso dende o móbil, ordenador ou tablet á historia clínica, citas, tratamento, informes de alta, etc. 
 
l  Comunicación cos profesionais a través da plataforma (foros, chats, videos, etc). 
 
l  Acceso a contidos  personalizados segundo as necesidades e intereses de cada paciente. 
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3 Obxectivo: Identificación de 9 prácticas innovadoras  

1

2 

3 
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Fase I 
Duración: 30 meses 

 
 
 
 
 

 

•  Abril-Setembro de 
2016  

•  Obxectivo: coñecer 
as boas prácticas  
de cada socio e 
recollelas no 
Informe de 
avaliación, 
Assessment Report 

 

1 Identificación de 
boas  prácticas  

•  5 Obradoiros 
interrexionais:  

•  AT 1: Galicia  

•  AT 2: Amsterdam, 
Lombardia 

•  AT 3: Escocia, Saxonia 

•  Obxectivo: intercambiar e por 
en común as boas prácticas 
identificadas. 

•  Visitas “In-Situ” 

•  Obxectivo: profundizar e 
coñecer con detalle o deseño 
e implementación das boas 
prácticas nas que cada socio 
esté máis interesado 

 

2 Intercambio de 
boas prácticas 

  

•  Elaboración de un 
Plan de Acción que 
pode ser rexional ou 
Interrrexional 

•  Obxectivo: 
implementar accións 
que melloren as 
políticas destinadas 
ao envellecemento 
activo e saudable  

 

3 Elaboración dos 
Plans de Acción 
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Fase II 
Duración: 24 meses 

FASE 2 Implementación dos Plans de Acción 

Monitorización da implementación 
dos Plans de Acción 

Obxectivo: ofrecer ás rexións 
participantes en TITTAN a 

oportunidade de re-orientar  o uso 
de Fondos Estructurais hacia 

unhas políticas máis efectivas e 
orientadas a resultados no campo 

do envellecemento activo. 
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FASE 2 

•  21 e 22 de marzo de 2016, Rotterdam 

•  Reunión de coordinadores dos proxectos seleccionados 

•  19 e 27 de abril de 2016, Reunión online cos socios do proxecto 

•  Posta en marcha, deficinición de obxectivos  e elaboración do modelo Informe de avaliación,  Assessment Report. 

•  4 de maio de 2016, Santiago de Compostela 

•  Reunión de presentación cos actores locais 

•  30 de maio de 2016, Amsterdam 

•  Reunión de arranque do proxecto, Kick-off meeting 

 

 

Traballo feito ata o momento 
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FASE 2 

Traballo que estamos a realizar na actualidade 
  
 
l  7 de xullo de 2016, Santiago de Compostela 
Reunión ténica cos actores locais para a recopilación e selección  de boas prácticas 
 
l  19 de xullo de 2016, online 
Reunión cos socios do proxecto para seguemento e organización do primeiro taller 
 
l  19 de agosto de 2016, online 
Entrega por parte de cada socio do Informe de Avaliación, Assessment Report, coas boas prácticas 

seleccionadas en cada rexión. O Informe de Avaliación coa información relativa ás 7 rexións  será 
coompartido con tódolos socios e actores locais antes da celebración do primeiro taller (setembro). 
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Vindeiros eventos 
 
 
 
l  ¿Cando? 5, 6, 7 de setembro de 2016 
 
l  ¿Dónde? Santiago de Compostela 
 
l  Coordinadores do obradoiro: BIOEF  e ACIS  
 
l  Evento:  Primeiro obradoiro interrexional e primeira 

visita de estudio do proxecto. 
 
l  Obxectivo:  
 

l  Compartir as boas prácticas identificadas en 
relación á área temática 1, fomento da Innovación 
dende fóra cara dentro  “OUTSIDE- IN 
Innovation” . 

 
 
l  Asistentes: socios  e actores locais de cada rexión e 

outros axentes relevantes  no desenvolvemento e 
implementación de políticas innovadoras no campo do 
envellecemento activo.  
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Canles de comunicación: redes sociais  
 

LinkedIN: Tittan Project Twitter: @Tittanproject 
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Canles de comunicación: webs dos socios  
 

www.acis.sergas.es  www.carusconsilium.de 

www.frrb.regione.lombardia.it www.bioef.org 

www.dhi-scotland.com 

www.iamsterdam.com 
www.umwd.dolnyslask.pl 
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Canles de comunicación: web do proxecto 
 
 
 
 

www.interregeurope.eu/tittan 



Project smedia 

      Grazas!  


