European Network of Regions
on Sustainable Wood Mobilisation

LEMN SUSTENABIL PENTRU EUROPA
ROSEWOOD este un proiect de rețea Europeană –
Horizon 2020. Viziunea proiectulului este de a îmbunătăți
mobilizarea resurselor forestiere în regiunile Europei, cu un
potential sporit pentru furnizarea lemnului sustenabil privind
bioeconomia Europei.
HUB-urile Regionale pentru Mobilizarea Lemnului în
Nordul, Estul, Centrul și Sudul Europei vor facilita transferul de
cunoștințe în domeniu, asigurând o platformă pentru dialogul
și cooperarea inter-regională.
Roadmap-uri inter-regionale vor evidenția valorificarea deplină
a resurselor forestiere regionale, evidențiind bunele practici și
analizând necesitățile precum și provocările în domeniu. Mai
presus de toate, roadmap-urile vor asigura transferul eficient
de cunoștințe precum și un plan pentru acțiunile viitoare.
ROSEWOOD pune accent pe promovarea mobilizării lemnului,
viabilă din punct de vedere ecologic și crează o valoare durabilă
pentru bioeconomia Europeană.
Astfel, ROSEWOOD îi va implica în activitățile sale pe toți actorii
interesați care fac parte din lanțul valoric al industriei lemnului,
de ex. proprietarii de păduri, firme de exploatare forestieră,
până la industria de prelucrare a lemnului.

HUB-UL EST EUROPEAN ROSEWOOD
HUB-ul Est European ROSEWOOD acoperă Croaţia, Slovenia şi
România. Toate statele din cadrul centrului (hub) sunt bogate
în resurse naturale, în special păduri, cu un potenţial sporit
pentru furnizarea de lemn, contribuind astfel la sustenabilitatea
bioeconomiei din Europa.
Cu toate acestea, există mai multe provocări în domeniul
mobilizării lemnului: Implementarea noilor tehnologii pentru
utilizarea lemnului şi a industriei lemnului, implementarea
inovaţiilor şi transferul cunoştinţelor ştiinţifice în practică şi
politicile publice, adoptarea cadrului de reglementare UE şi
accesul la sursele de finanţare.
HUB-ul Est European ROSEWOOD va aborda aceste provocări,
încurajând schimbul celor mai bune practici între părţile
interesate, regionale şi europene din industria lemnului, cu
scopul de a stimula adoptarea de soluţii durabile care să
răspundă nevoilor regiunilor.
Pentru mai multe informaţii cu privire la activităţile Centrul
European de Est şi a modului de participare, accesaţi
https://rosewood-network.eu/rosewood-hubs/east-europe-hub/
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