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Ambient Assisted Living Joint Programme 
(AAL JP) – ICT for ageing well  

 Europeisk samarbeid om nyskapende og nyttige 
IKT-baserte løsninger for eldre. 

 AAL er et samarbeidsprogram mellom 22 land og 
EU, organisert som et artikkel 185 initiativ. 

 EU deltar økonomisk gjennom IKT-delen av 
rammeprogrammet. 

 I Forskningsrådet har AAL blitt administrert 
gjennom IT Funk programmet. 

 Programmet varer fra 2008-2013. 

 Ny programperiode (AAL JP2) er under 
planlegging. 

 



AAL – om utlysningene   

 Én utlysning per år med ulike temaer innenfor 
programmets hovedtema. 

 Hver utlysning har totalbudsjett på ca. 100 M€, 
hvorav: 

 prosjektdeltakerne bidrar med 50 % som egeninnsats 

 EU bidrar med ca. 23 M€ 

 medlemslandene bidrar med ca. 27 M€. 

 Det nasjonale bidraget går utelukkende til 
nasjonale prosjektdeltakere. 



AAL – om prosjektene   

 Søkerne er internasjonale konsortium med 3-10 
partnere fra minst 3 AAL deltakerland. 

 Hvert konsortium må minimum inkludere: 

 én SMB 

 én forretningspartner (kan være SMBen) 

 én sluttbruker organisasjon. 

 Det kreves aktiv medvirkning fra relevante 
(slutt)brukere. 

 



Norsk deltakelse i AAL-utlysningene 

 Norge har deltatt i de 5 første utlysningene i AAL. 

 16 av 130 prosjekter har norske deltakere. 

 6 av prosjektene koordineres fra en av de norske 
partnerne. 

 Samlet støtte til de 16 prosjektene med norske 
partnere er ca. 50 mill. kroner 

 29 mill. kroner fra IT Funk/Helseomsorg (Forskningsrådet) 

 21 mill. kroner fra EU-kommisjonen (FP7 via AALA). 

 

  



Call tema 

Call 1 Chronic conditions. 
23 prosjekter, 4 med norske partnere. 

Call 2 Social interaction. 
32 prosjekter, 3 med norske partnere. 

Call 3 Self-serve society. 
21 prosjekter, 3 med norske partnere. 

Call 4 Mobility. 
26 prosjekter, 2 med norske partnere. 

Call 5 Daily life activitites. 
29 prosjekter, 4 med norske partnere. 

Call 6 Supporting occupation in life for older adults. 
Norge deltok ikke i utlysningen.  



MyLife - Uavhengighet og deltakelse  
for mennesker med demens 

 AAL-prosjekt med Karde AS som norsk koordinator og 
deltakere fra Norge, Storbritannia og Tyskland 

 Etablert selskap for kommersialisering 
 Utviklet produkt for personer med kognitiv svikt 

 Benytter standardutstyr som er tilgjengelig på 
forbrukermarkedet 

 Inneholder forenklede internettbaserte tjenester og 
applikasjoner for tidsorientering, kommunikasjon og 
velvære. 

 Retter seg mot forbrukermarkedet 



AAL JP2 

 Det planlegges en ny programperiode for AAL 
(«Active and Assisted Living») fra 2014 til 2020. 

 Fortsatt organisert under artikkel 185, koblet til 
Horisont 2020. 

 Tettere koblet og bedre synkronisert med andre 
initiativ som fokuserer på samfunnsutfordringer 
knyttet til de demografiske endringene. 

 Utvider det tematiske området fra IKT i retning av 
velferdsteknologi generelt. 

 Fortsatt fokus på aktiv brukermedvirkning og 
deltakelse fra SMB-er for å få en kort vei fra 
forskning og innovasjon til løsninger i markedet. 

 





Fra EU-kommisjonens forslag 

 Hovedmålsettingen med AAL JP2: 

 Øke tilgjengeligheten til IKT-baserte produkter og 
tjenester som kan bidra til: 

 en aktiv og sunn aldring 

 bedre livskvalitet for eldre og pårørende 

 økt kvalitet i helse- og omsorgssystemene.  

 Sikre kritisk masse av europeiske virksomheter, spesielt 
SMBer, som driver anvendt forskning og innovasjon av 
IKT-baserte produkter og tjenester for eldre.  

 Stimulere til privat investering og bedre mulighetene for 
industrialisering og kommersialisering gjennom å utvikle 
felles rammeverk, standarder og retningslinjer.  



Norsk deltakelse i AAL JP2? 

 Forutsetter 
 Bilateral avtale om deltakelse i AAL JP2 
 Fortsatt norsk medlemskap i AAL Association  
 (Forskningsrådet har ivaretatt norsk medlemskap) 

 Nasjonal deltakelse i de enkelte utlysningene  
 (årlige utlysninger, som knyttes til en budsjettforpliktelse) 

 

 Prosessen pågår 
 I EU (se nyhet) 
 Mellom EU og medlemslandene 

 Brev sendt til EU medlemsland om forpliktende 
tilbakemelding innen 31.11.2013 

 Endelige avtaler vår/sommer 2014 
 

 Første utlysning (med forbehold) planlegges tidlig i 
2014 
 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/itemdetail.cfm?item_id=11393


Nyhet fra EU kommisjonen om AAL JP2 
forslag 

 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom
/cf/dae/itemdetail.cfm?item_id=11393 
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