
BESKRIVELSE

Der er to primære formål med SILVER, det første er at 
etablere og udføre en fælles generisk PCP proces, der kan 
lede til et samlet PCP udbud på tværs af landegrænser. 
Projektets generiske proces skal efterfølgende danne basis 
for andre nationale PCP udbud uden for SILVER.

Målet er at offentlige organisationer i deltagerlande og i 
EU generelt, får kendskab til prækommercielt indkøb, som 
en ny metode til at løse fremtidens behov.

Det andet formål med SILVER er at anvende projektets 
PCP udbudsproces, til at identificere nye teknologier og 
løsninger, der kan gøre ældre i eget hjem mere selvhjulpne.

I 2010 forventes det, at nye løsninger implementeret i 
ældreplejen vil muliggøre, at 10% flere modtager pleje fra 
samme antal plejepersonale som i dag. Målet er samtidig 
at øge livskvaliteten hos de ældre ved at gøre dem mere 
uafhængige og forbedre deres helbred.

Projektet starter med udvikling af en generisk PCP proces 
og værktøjer. Processen vil derefter danne basis for 
specifikke udbud af løsninger til et mere uafhængigt og 
selvforsørgende ældreliv. 

PCP processen udføres i tre faser. Fase 1 er en 
vurdering af potentiale og gennemførelse blandt udvalgte 
teknologier og forslag fra virksomheder. De mest lovende 
ideer vil i fase 2 blive videreudviklet til veldefinerede 
prototyper. I fase 3 vil en testproduktion og koncepter 
derefter blive vurderet og sammenlignet på baggrund af 
brugerinddragelse i virkelighedsnære testmiljøer.

SILVER, (Supporting Independent LiVing for the 
Elderly through Robotics), er et udviklingsprojekt 
finansieret under EU’s 7. rammeprogram for forskning og 
teknologiudvikling (FP7). Projektet startede i januar 2012 
og gennemføres frem til 2016.

Når folk bliver ældre, øges sandsynligheden for at  
komme i en situation, der påvirker evnen til fortsat at  
leve uafhængigt i eget hjem.

SILVER søger efter nye teknologiske løsninger, der kan 
hjælpe ældre i deres dagligdag. Ved brug af robotter og 
anden relateret teknologi, vil ældre fortsat kunne leve 
uafhængigt i eget hjem – selv med fysiske eller kognitive 
handicaps.

De nye teknologiske løsninger søges udviklet gennem  
en ny innovativ udbudsform kaldet prækommercielt 
indkøb (Pre-Commercial Procurement, PCP). I Europa er 
PCP stadig nyt, men med stort potentiale som metode til 
at promovere innovation. Et af formålene med SILVER er 
derfor at demonstrere PCP som en effektiv tilgang til at 
finde nye løsninger på samfundsudfordringer.
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KONTAKTPERSONER: 

DANMARK
Dennis C. Søndergård 
Odense Kommune 
dcs@odense.dk 
+45 51 777 408

Susan Dalum 
Region Syddanmark 
susan.dalum@regionsyddanmark.dk 
+45 21 341 748 

FINLAND
Jarmo Eskelinen 
Forum Virium Helsinki 
jarmo.eskelinen@forumvirium.fi 
+358 50 593 3441

Petra Turkama 
Aalto University 
petra.turkama@aalto.fi 
+358 40 353 8369

Anna Haverinen 
Oulu Kommune 
anna.haverinen@ouka.fi 
+358 44 703 4018

Satu Siikander 
Vantaa Kommune 
satu.siikander@vantaa.fi 
+358 40 534 6962

HOLLAND
Anne Landstra 
Brainport Development NV 
a.landstra@brainportdevelopment.nl 
+31 65 118 5243

Carla Dekker 
NL Agency  
carla.dekker@agentschapnl.nl 
+31 88 602 5365

SVERIGE
Nina Widmark 
VINNOVA 
nina.widmark@vinnova.se 
+46 8 473 3052

Mats Rundkvist 
Västerås Kommune 
mats.rundkvist@vasteras.se 
+46 21 39 0185

Projektet SILVER er inddelt i syv arbejdspakker (Work Packages, WP). 
Hver arbejdspakke med en ansvarlig leder.

WP 1  Projektledelse 
WP 2  Skabelse af generisk PCP proces 
WP 3  Skabelse af specifikt udbud inden for mere  
         selvforsørgende ældreliv   
WP 4  Administration af PCP udbudsproces og monitorering  
         af pilotprojekter 
WP 5  Læringspunkter og anbefalinger omkring brug af PCP 
WP 6  Kommunikation og udbredelse af projektresultater 
WP 7  Pilotprojekter gennemføres

I SILVER deltager partnere fra Danmark, Finland, Holland, Sverige og 
Storbritannien. Konsortiet består derudover af vidensinstitutioner og 
offentlige organisationer. 
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www.silverpcp.eu

The Technology Strategy Board 
North Star House  
North Star Avenue 
Swindon  
SN2 1UE 
United Kingdom

www.innovateuk.org
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