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w w w .r o s e w o o d - n e t w or k. eu
ROSEWOOD4.0 to dwuletni projekt typu CSA (Działania koordynacyjne i wspierające)
realizowany w ramach wyzwania RUR 2019 “Thematic networks compiling knowledge
ready for practice” [Sieci tematyczne dla opracowania zasobów wiedzy praktycznej],
ﬁnansowany w ramach programu ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020,
umowa grantowa nr 862681.

  
    
     
      
   
 
ROSEWOOD4.0 wspiera i promuje zrównoważoną mobilizację drewna w Europie
poprzez gromadzenie informacji i wiedzy, inspirowanie współpracy i innowacji
oraz kreowanie nowych modeli biznesowych w pięciu regionalnych centrach
mobilizacji drewna. ROSEWOOD4.0 koncentruje się na digitalizacji i narzędziach
cyfrowych, promując w leśnictwie rozwiązania oparte na technologiach
informacyjno-komunikacyjnych, umożliwiających praktykom dzielenie się w coraz
szerszym zakresie posiadaną wiedzą.

                    
             

          


 
 


 
   

• Materiały informacyjne, ulotki, ﬁlmy
• Cyfrowe narzędzia szkoleniowe i do coachingu
• Masowe otwarte kursy online, seminaria internetowe i podcasty
• Platforma wymiany wiedzy
• Warsztaty walidacyjne dla różnego rodzaju interesariuszy poświęcone wyborowi
dobrych praktyk oraz identyﬁkacji kluczowych barier i czynników umożliwiających
ich implementację

Dr Anthony Salingre,
Koordynator projektu

„Szukamy dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
otwierających nowe perspektywy rozwoju przed sektorem
leśno-drzewnym. Od aplikacji na smartfony umożliwiających
cyfrową inwentaryzację lasów po nowe formy współwłasności
lasów opierające się na platformach internetowych – jest wiele
pomysłów, które mogą przyczynić się do wzrostu
zrównoważonej mobilizacji drewna”.
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• Warsztaty kreowania nowych koncepcji biznesowych
• Warsztaty B2B
• Materiały szkoleniowe
• Sprawdzone praktyki, innowacje i badania
• Wsparcie biznesu w replikacji dobrych praktyk i implementacji innowacji

                



      
    
• Grupowanie krajów według kryterium
położenia geograﬁcznego i podobnych
uwarunkowań funkcjonowania sektora
leśno-drzewnego
• Dzielenie się dobrymi praktykami
i innowacjami w ramach regionów

HUB 1 EUROPA PÓŁNOCNA

Finlandia, Szwecja,
Norwegia, kraje
bałtyckie, Dania

• Wymiana między centrami
(hubami) i uczenie się na
poziomie europejskim

HUB 2

EUROPA ŚRODKOWOZACHODNIA

HUB 3

Niemcy, Belgia, Francja,
Szwajcaria, Austria

Czechy, Węgry, Polska,
Rumunia, Słowacja,
Ukraina

• Regionalne mapy drogowe rozwiązań dotyczących mobilizacji
drewna
• Międzyregionalna mapa drogowa określająca ramy transferu
wiedzy w Europie
• Regionalne grupy operacyjne ds. implementacji dobrych praktyk
i kreowania nowych idei
• Szkolenia, wizyty studyjne i wymiana między hubami
• Strategiczna grupa robocza Europejskiego Systemu Wiedzy
i Innowacji Rolniczej (AKIS) w dziedzinie leśnictwa dla
zrównoważonej mobilizacji drewna

EUROPA ŚRODKOWOWSCHODNIA

HUB 4 EUROPA POŁUDNIOWO-

ZACHODNIA

Hiszpania,
Włochy,
Portugalia,
Francja
(południe)
*Pogrubiony tekst wskazuje kraje partnerskie konsorcjum projektu

HUB 5

EUROPA POŁUDNIOWOWSCHODNIA

Bułgaria, Chorwacja,
Grecja, Słowenia

