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FELIZ PRIMER ANIVERSARIO DO PROXECTO TITTAN



O proxecto TITTAN celebrou o seu primeiro ano de vida, de cara a mellorar a
calidade dos sistemas de saúde, a través de produtos e servizos innovadores no 
ámbito do envellecemento activo e saudable, co intercambio e a aplicación de boas 
prácticas entre as distintas rexións europeas implicadas.

Tras a reunión de lanzamento (kick-off), realizada en Amsterdam en maio 
pasado, para coordinar e planificar as actividades do proxecto, cada rexión traballou 
no primeiro semestre no desenvolvemento dun plan de avaliación rexional como 
base para o intercambio de boas prácticas entre as distintas áreas. Deste xeito, as 
boas práctica, en total, foron identificados hasta 60, 17 prácticas relacionadas coa 
área suxeita a un Innovación “OUTside-IN”, 20 prácticas relacionadas coa área 
suxeita 2 Innovación “INside-OUT” e 23 prácticas asociadas coa Área temática 3 
(Cidadanía Activa).

Durante este ano, realizáronse dous obradoiros interrexionais para 
desenvolver o intercambio de experiencias innovadoras: en setembro pasado en 
Santiago de Compostela foi o primeiro e comezou coa liña de acción "Innovación de
OUTside-IN". E recentemente, este mes de marzo, comezaron en Milán os traballos 
da segunda liña de acción Innovación “Inside-OUT".

Ademáis, en xaneiro e febreiro, organizáronse visitas in situ  en Galicia, País Vasco, 
Escocia e Lombardía, permitindo aos socios do proxecto profundar nas boas prácticas 
seleccionadas, definidas dentro da primeira liña ou área temática. 

Os próximos meses, o segundo Grupo de Acción (Action Gruop) iniciado en Milán, e
relacionado coa potenciación da transferencia de tecnoloxía desde os sistemas de saúde cara 
ao mercado seguindo o modelo de cuádripla hélice, continuará traballando con novas visitas
in situ e coa realización do terceiro taller interregional na cidade de Almere do 29 ao 31 de 
maio.

SEGUNDO TALLER INTERREXIONAL 
INNOVACIÓN INside-OUT

Milán, 6-8 de marzo de 2017

O 6 de marzo iniciouse o Segundo Taller Interregional que tivo lugar en Milán. Ó 
chegar a Milán, o equipo TITTAN foi ben recibido. O segundo taller estaba centrado na 
innovación tecnolóxica hacia ó exterior para facilitar a transferencia de coñecementos e 
avances tecnolóxicos existentes nos sistemas sanitarios hacia sector privado.



Despois do taler, establecerase o Grupo de Acción 2. O Grupo de Acción 2 
encargarase de coordinar as visitas in situ e o intercambio de experiencias relacionadas co 
Área Temática 2, así como a realización do Informe final da liña 2. Coordinado por: FRRB e
ACIS

PRÓXIMOS PASOS

Durante o terceiro semestre, o equipo de TITTAN poderá realizar visitas in situ 
entre os socios, a fin de obter unha comprensión máis profunda das mellores prácticas 
escollidas por cada rexión.

O terceiro taller internacional, centrado na área temática 2, innovación “INside-
OUT”, terá lugar os días 29, 30 e 31 na cidade de Almere, nos Países Baixos.



Mantéñase atento sobre máis noticias de TITTAN


