Partneriverkosto

INTERREG IVC -ohjelma edistää EU:n
alue- ja rakennepolitiikan (koheesiopolitiikan) toteutumista ja eurooppalaisten
alueiden välistä yhteistyötä ohjelmakaudella 2007–2013. Sitä rahoitetaan
Euroopan aluekehitysrahastosta.
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DART-hankkeen

taustaa

Tuloksista

Kuinka tavoite
saavutetaan?

Vuoteen 2030 mennessä joka kolmas EU:n alueella asuva
on 60-vuotias tai vanhempi. Alhainen syntyvyys ja muuttoliike alueelta johtavat väestön vähenemiseen. Väestön
määrän laskiessa, kysynnän vähentyessä ja osaavan

DART-hanke keskittyy väestönmuutoksen ja ikärakenteen
vinoutumisen koettelemien alueiden haasteisiin. Hankkeen
tavoitteena on luoda yhteinen strategia, joka yhdistää kolme
pääteemaa: koulutus ja elinikäinen oppiminen, terveys- ja

Kokemusten vaihtoa
DART-hankkeessa tunnistetaan ja vaihdetaan hyviä käytäntöjä, jotka parantavat partnerialueiden talouskehitystä sekä
koulutus- ja terveyspalveluja. Parhaat näistä käytännöistä

työvoiman puuttuessa julkisten ja yksityisten palvelujen
riittävä tarjonta vaarantuu ja aluetalouden perusta horjuu.
Demografisen muutoksen kohtaaminen on yksi suurimmista eurooppalaisista haasteista, kuten todetaan tulevaisuutta luotaavassa Alueet 2020 -raportissa sekä Alueet
talouden muutosten edistäjinä -aloitteessa.

sosiaalipalvelut sekä perinteinen ja innovatiivinen talous.
Tavoite saavutetaan vaihtamalla kokemuksia, tunnistamalla
hyviä käytäntöjä ja aktivoimalla alueiden välistä yhteistyötä.
Näin pyritään vaikuttamaan alueellisiin kehityslinjauksiin ja
lisäämään niiden vaikuttavuutta.

ovat siirrettävissä myös muille alueille.
Partneriverkosto järjestää kolme seminaaria seuraavasti:
Perinteinen ja innovatiivinen talous, keväällä 2011
Dresdenissä, Saksassa
Koulutus, elinikäinen oppiminen ja työmarkkinat, kesällä
2011 Prahassa, Tšekissä
Terveys- ja sosiaalipalvelut, keväällä 2012 Kainuussa,
Suomessa.
Hankkeen aikana järjestetään viisi opintovierailua ja kahdeksan kokousta tai työpajaa. Tilaisuuksia on lähes kaikissa
mukana olevissa maissa.

Väestön ikääntyminen ja väheneminen sekä niistä aiheutuvat alueelliset vaikutukset ovat haaste monille eurooppalaisille alueille. Tuon yhteisen haasteen edessä 13 alueen
muodostama DART-verkosto tekee yhteistyötä - vertailee,
tunnistaa ja siirtää soveltuvia ratkaisuja alueelta toiselle.
Useilla käynnissä olevilla hankkeilla on tavoitteena varautua
muuttuvaan tilanteeseen. Tämä tarjoaakin mahdollisuuden
vaihtaa saatuja kokemuksia, tukea hankkeiden toteuttamista
käytäntöjä ja indikaattoreita kehittämällä sekä saada aikaan
yhteisiä innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla elämänlaatu
alueilla säilyisi ja eri ikäryhmien yhteiskunnallinen osallistuvuus paranisi.

DART-hankkeeseen osallistuvilla alueilla on käynnissä useita
demografista muutosta sivuavia hankkeita. Kuitenkin suurin
osa niistä keskittyy sektorikohtaisiin ratkaisuihin. DART
pyrkii vaikuttamaan väestömuutokseen liittyviin linjauksiin
kehittämällä
partnerialueilla tai aiemmissa projekteissa luotuja hyviä
käytäntöjä,
elämänlaatua parantavia uusia tuotteita ja palveluja,
erityisesti pk-yritysten uusille toimialoille sekä
indikaattoreita, joiden avulla alueiden vertailu on
mahdol lista.
DART-hankkeessa tiedotetaan väestönmuutoksesta, siihen
liittyvistä asioista sekä sen mahdollisuuksista kaikille
aluekehityspolitiikan osapuolille ja sidosryhmille.

Indikaattoreita ja suosituksia
DART-hankkeessa kehitetään Lissabonin strategian ja Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti yhteisiä indikaattoreita
väestön ikääntymisen ja vähenemisen vaikutusten mittaamiseksi. Indikaattoreiden avulla voidaan tarkastella ja vertailla
eri eurooppalaisten alueiden kehitystä.
DART-hankkeessa laaditaan myös suosituksia alueellisille ja
eurooppalaisille sidosryhmille.

