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O PROXECTO TITTAN ARRANCA E FUNCIONA



O envellecemento activo e saudable é un desafío común a toda Europa, e 
dentro do proxecto TITTAN, os socios uníronse para mellorar a calidade e o 
funcionamento dos seus sistemas rexionais de saúde, a través da innovación grazas 
ao intercambio de coñecemento .

O proxecto está financiado polo Programa de Cooperación Territorial Europea 
INTERREG EUROPE e foi seleccionado nunha convocatoria moi competitiva. O consorcio 
TITTAN comparte boas prácticas para promover tres áreas temáticas diferentes:
• Innovación “Outside-In”, de empresas para servizos de saúde: Innovación .
• Innovación ”Inside-Out”, de transferencia de tecnoloxía de servizos sanitarios hacia o 
mercado: Innovación .
• Participación activa de los ciudadanos na xestión do envellecemento e a saude: "Cidadanía 
Activa".

A reunión de lanzamento tivo lugar o 30 de maio en Ámsterdam co obxectivo de 
lanzar, coordinar e planificar as actividades do proxecto. No primeiro semestre, cada rexión 
traballou no desenvolvemento dun Plan de Avaliación Rexional, que servirá de base para o 
intercambio de boas prácticas entre as áreas. Recoñéronse 52 boas prácticas, das cales 15 
estaban relacionadas co Área Temática 1, outras 16 boas prácticas para a segunda área 
temática e finalmente 21 boas prácticas estaban relacionadas co Área Temática 3.

Este informe sirve de base para os talleres e tamén o desenvolvemento dos plans de 
acción de cada rexión.

PRIMER TALLER INTERREXIONAL 
DE INNOVACIÓN OUTside-IN

Santiago de Compostela, do 5 al 7 de setembro de 2016

O 5 de setembro, Jesús Vázquez Almuíña, ministro de Sanidade de Galicia, acolleu 
ao equipo de TITTAN  no 1er Taller Interrexional que tivo lugar en Santiago de 
Compostela.

Este primeiro taller ten como obxectivo facilitar a transferencia de coñecementos e 
avances tecnolóxicos existentes no sector privado aos sistemas sanitarios. Os expertos 
compartiron programas e iniciativas de innovación entre os sectores público e privado, que 
se implementaron con éxito nas súas respectivas rexións e proporcionan un beneficio claro 
para os pacientes e os seus sistemas de saúde. Fíxose especial énfase na promoción de 
metodoloxías innovadoras de adquisición pública, programas de co-creación público-
privada, etc.

Despois do taller, creouse un Grupo de Acción (Action Group) para coordinar as 
visitas in situ e o intercambio de experiencias relacionadas co Área Temática 1, así como a 
realización do Informe da liña 1. Coordinado por: BIOEF e ACIS



PRÓXIMOS PASOS

Durante o segundo semestre, o Equipo TITTAN levará a cabo visitas in-situ entre os 
socios, co fin de obter unha comprensión máis profunda das boas prácticas implementadas 
por cada rexión. 

O segundo taller interrexional, centrado na área temática 2 de Innovación "Inside-
OUT" tendrá lugar en Milán (Italia) os días 6, 7 y 8 de marzo de 2017.



Mantéñase atento sobre máis noticias de TITTAN


