
Vizija in cilji projekta 
COOP4HEALTHCARE

Vizija projekta COOP4HEALTHCARE 
je izboljšati ponudbo zdravstvenih 
storitev na čezmejnem območju 
Slovenija-Avstrija, v sodelovanju s 
strateškimi evropskimi partnerji. 
Projekt se bo soočil z izzivi, kako 
izboljšati sodelovanje na področju 
zdravstva in kako vsem skupinam 
prebivalstva zagotoviti 
uravnoteženo, visoko kakovostno in 
integrirano zdravstveno oskrbo.

COOP4HEALTHCARE bo svoje cilje 
dosegel preko:
� Razvoja in trajnostne umestitve 

delovne osnove - DS 1
� Implementacije več kot 20 pilotnih 

projektov - DS 2
� Razvoja akcijskega načrta za 

obdobje 2020-2026 in vzpostavitev 
možganskega trusta - DS 3

Delovni sklop 1

Delovna osnova za 
COOP4HEALTHCARE

Delovni sklop 1 bo razvil in trajno umestil 
skupno delovno osnovo za projekt 
COOP4HEALTHCARE. Delovno osnovo 
bomo razvili preko dveh glavnih aktivnosti: 
� metodologija dela za COOP4HEALTHCARE 

in 
� matrike sodelovanja.
  Obe aktivnosti bosta razviti v tesnem 

sodelovanju z vsemi tarčnimi skupinami in 
deležniki. Istočasno, tak način dela, 
zagotavlja trajnostno umestitev projektnih 
rezultatov.

Delovna osnova bo razvita na osnovi 
raziskav, testiranja in privzemanja 
inovativnih in že znanih metod in 
instrumentov, kot je na primer podatkovna 
baza znanja, ki bo deležnikom približala 
različne vrste platform: študijske, 
mreženjske in inovacijske, kot je npr. 
Moodle. Matrika sodelovanja vsebuje tri 
glavne elemente: razvoj pilotnih projektov, 
upravljanje sodelovanj in evropska 
mentorska skupina.

Delovna osnova za COOP4HEALTHCARE bo 
razvila praktične, akcijsko-orientirane 
skupine in procese dela, ki jih bodo lahko 
partnerji in deležniki uporabljali tudi po 
zaključku projekta. 

Delovni sklop 2

Pilotni projekti za 
integrirane zdravstvene 
rešitve

Delovni sklop 2 se osredotoča na 
implementacijo pilotnih projektov s 
področja integriranih zdravstvenih 
rešitev. Njihov cilj je izboljšati verigo 
vrednosti v zdrastvu, preko vpeljave 
digitalizacije, odličnega znanja, 
modelov sodelovanja in t.i. Tech & 
Innovaton Lab-ov. Za uspešno 
implementacijo bodo pripravljeni 3 
akcijski načrti za vsa tri omenjena 
področja in z njimi povezana izvedba 
pilotnih projektov na čezmejnem 
območju Slovenija-Avstrija. Dodaten cilj 
vsakega pilotnega projekta je vključiti 
čim večje število različnih deležnikov v 
procesu. Prav tako bo izdan priročnik za 
izvedbo projektov, za nekatere od 
projektov pa bo ustanovljen tudi Tech & 
Innovation Lab, predvsem za tiste, ki 
omogočajo testiranje aplikacij in jih 
lahko trajnostno umestimo v okolje tudi 
po zaključku projekta. Če bi katerega od 
pilotnih projektov želel/a pobližje 
spoznati ali pa se vključiti v Tech & 
Innovation Lab, nas kontaktiraj!
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Delovni sklop 3

Strateška umestitev 
sodelovanja za 
integrirane zdravstvene
rešitve

Delovni sklop 3 bo omogočil ustanovitev 
strateških partnerstev in zagotovil njihovo 
trajanje tudi po izteku projekta. To bomo 
dosegli z razvojem akcijskega načrta za 
integrirane zdravstvene rešitve za obdobje 
2020-2016, kakor tudi preko ustanovitve 
možganskega trusta. Vse našetete 
aktivnosti bodo podpirali deležniki z 
relevatnih področij. Vsak od deležnikov bo 
lahko sodeloval, ne le z evropskimi 
strateškimi partnerji, ampak tudi odpiral 
vprašanja s svojega področja; zdravniki 
npr., bodo lahko sodelovali pri iskanju 
rešitev za izzive, ki nas čakajo v bližnji 
prihodnosti. Oblikovalci politik, bodo lahko 
na drugi strani, rešitve in pristope 
pretehtali in omogočili njihovo 
implementacijo.

Te zanima sodelovanje? Stopi v stik z nami!

Projekt COOP4HEALTHCARE delno so-financira Evropski sklad
za razvoj iz programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Za več informacij o projektu se obrnite na mojca.cvirn@tp-lj.si 
ali d.krainer@fh-kaernten.at Obiščite nas na spletni strani: 
https://www.coop4healthcare-project.eu/ 


