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• Programmas mērķi un galvenās aktivitātes
• AAL biedri un struktūra
• Projektu finansēšanas kārtība
• Citas aktivitātes

Prezentācijas saturs
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Par Programmu
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• AAL ir asociācija, kas finansē projektus ar mērķi radīt inovatīvus
produktus un pakalpojumus senioriem.

• Kopš 2008. gada mēs esam finansējuši vairāk nekā 240 projektus.

• AAL līdzfinansē Eiropas Komisija (Horizon 2020) un 17 dalībvalstis.

The AAL Programme

Mērķis
• vecāku cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana, izmantojot digitālo

tehnoloģiju balstītus risinājumus
• Atbalstīt veselības un aprūpes sistēmu ilgtspējību
• Jaunās rūpniecības bāzes stiprināšana Eiropā
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Ikgadējais aicinājums pieteikties projektu 
finansēšanai

Projektu un programmas atbalsta aktivitātes:

AAL2Business: piedāvā pakalpojumus, kas var palīdzēt attīstīt biznesa
stratēģiju un piesaistīt investīcijas. Pakalpojumi ietver kursus, vebinārus,
personīgas konsultācijas.
AAL Forums: semināri, runas un diskusijas un tehnoloģiju izstāde.

AAL atbalsta instrumenti jaunām inovācijām
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• Ģenerālā 
Asambleja
• Valde
• Konsultatīvā 

Padome
• Administrācija

Reģioni Zinātnes 
ministrijas

Inovāciju 
aģentūras

Veselības 
ministrijas

Ekonomikas 
ministrijas

AAL Struktūra un Biedri
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Katra dalībvalsts apņemās 
ieguldīt kopējā kasē

Katra valsts finansē savus projekta dalībniekus
sava ieguldījuma ietvaros

+
proporcionālais
EK ieguldījums (papildinājums)

EK apņemas dot savu 
ieguldījumu
līdz 23 M €

AAL Programme

Investīcijas
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Ikgada dalības maksa
10.000 eiro

Dalības maksa kā AAL biedram

Minimālā summa, kas jāiegulda projektu finansēšanā gadā
200.000 eiro
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Nacionālās Finansēšanas Aģentūras

• EK ieguldījums papildus nacionālajam / reģionālajam ieguldījumam
• Atbalsta aktivitāšu pieejamība
• FA piešķirtais budžets paliek FA valstī
• FA savam dalībniekam maksā gan valsts, gan EK ieguldījumu

• Milzīga loma nacionālajam koordinatoram
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Projektu gaita un 
finansēšana
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AAL interesējošas jomas
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• Projekti, kuru mērķis ir privāti patērētāji= 
dzīvesveids, neatkarība, darbs, brīvais laiks un 
ērtības.

• Potenciāli pircēji: galvenokārt, gados vecāki 
pieaugušie, ģimenes un draugi.

• Projekti, kuru mērķis ir regulēti tirgi, piemēram, 
veselība un aprūpe, sociālā aprūpe un mājokļi.

• Potenciāli pircēji: galvenokārt, 
sekundāro/terciāro lietotāju grupas (aprūpes 
organizācijas, pašvaldības utt.).

Call 2020 – Veselīga novecošana ar digitālu
risinājumu atbalstu
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Projektu tipi

AAL standarta projekti
• Mērķis=  risinājumu izstrāde, testēšana un 

integrēšana pakalpojumu sniegšanas modeļos.
• Inovatīvi IKT risinājumi ar holistisku pieeju, lai 

atbalstītu veselību un iespējas būt aktīviem.
• Ir jābūt skaidram plānam produkta komercializācijai
• Īss ieviešana tirgū līdz ≤ maks. 2 gadi pēc projekta 

beigām.
• Ilgums no 18 līdz 36 mēnešiem.
• Maksimālais finansējums EUR 2 500 000.

Mazie projekti
• Mērķis ir izpētīt jaunas idejas, koncepcijas un 

pieejas, jauna sadarbība, kā arī jaunas pieejas uz IKT 
balstītiem risinājumiem

• Ilgums vismaz 6 mēneši un maksimāli 9 mēneši
• Var palīdzēt attīstīt konceptu lielākam AAL 

projektam
• Maksimālais finansējums 300 000 euro

• NB. Ne visas valstis piekrīt finansēt abu veidu 
projektus!
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Projektu piemēri
Iron Hand

Projekts IronHand modernizē viedā cimda koncepciju, lai tā lietotājiem sniegtu palīdzību kustoties
un veicot ikdienas darbības.

Tvēriena zaudēšana ir novecošanas tipiska iezīme. Kad roku spēks
mazinās, tad samazinās iespēja uzturēt līdzšinējo dzīves kvalitāti,
ko bagātina profesionālās un atpūtas aktivitātes. Projekts
IronHand plāno dot šo spēku atpakaļ.

“Mēs arī izstrādājam terapeitisko cimdu, lai trenētu roku tvērienu
pēc negadījumiem, traumu vai insulta piedzīvošanas.Gerdienke Prange-

lasonder



Learnings from Impact Assessment of AAL1 in 2019

Residential care group VULPIA
2016-2020 AAL project
Now: implementing sense garden(s) in new 
buidings



Smart monitoring 
solutions for 
senior care

“ [Sensara] can make a big difference to the growing number of older people 
who live alone and wish to stay where they are.“



AAL Rosetta project: 

55 sensors 

22 trends

2009-2010

Start research

2001-2003
Spin-off: Sensara

2013

Product launch

2014-2016

2017
Reimbursement

Market entry 

USA

2018

Sensara history

From scientific research to scaling up internationally

Sensara:
• 30 people company

• 15 in R&D

• >100 nursing homes

• >25 home care org

• >10 local governments
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Projektu komandas veidošana

Potenciālā priekšlikuma iesniedzēja pienākums ir nodrošināt, ka 

visi konsorcija partneri atbilst attiecīgās valsts kritērijiem.

• Konsorcijos jāiekļauj vismaz viens piemērots biznesa partneris, 

kas strādā ar komercializāciju

• Konsorcijos jāiekļauj vismaz viena piemērota potenciālo 

produkta vai servisa klientu organizācija (end-users)

• Kopā vismaz 3 partneri no vismaz 3 AAL dalībvalstīm

Pienākumi projekta laikā
• Gada progresa un finanšu pārskats
• Vidusposma pārskats (MTR)
• Noslēguma pārskats
• Projekta grozījumi
• Publiskie rezultāti
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Citas Aktivitātes
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AAL Forums, 10-12. maijs 2021, Triestē, Itālijā

AAL Forums 2021 ir liks uzsvaru uz PVO Veselīgas 
Novecošanas Desmitgades (the Decade of Healthy 
Ageing ) iniciatīvu, lai apmainītos ar zināšanām, 
idejām un popularizētu tēmas svarīgumu pasaulē.

• Uzaicinājums pieteikties uz semināru 
organizēšanu līdz 26.jūnijam

• Izstāde
• Hakatons
• Zināšanu apmaiņa
• Jaunu kontaktu dibināšana
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§ AAL Programma nākamgad izsludinās projektu finansēšanu pēdējo reizi esošajā formā.

§ Sakarā ar COVID 19 ir iespējams, ka pieteikšanās termiņi varētu tikt pabīdīti uz priekšu, BET tas vēl 

nav zināms.

Nākamie soļi

Jauna partnerība. Viena ir no iespējām nākotnē. 

Vairāk uzsvars uz labsajūtu, ilgstspējību un veselīgu dzīvi.

AAL Nākotne
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PALDIES PAR UZMANĪBU!

WWW.AAL-EUROPE.EU
WWW.AALFORUM.EU

http://www.aal-europe.eu/
http://www.aalforum.eu/

