EU-PROJECT
Hardwoods are good – projekt wspierający przedsiębiorstwa w regionie
Południowego Bałtyku

Hardwoods are good – jest projektem stworzonym dla wsparcia przedsiębiorstw związanych z
produkcją i przerobem drewna liściastego w basenie Bałtyku Południowego, doﬁnansowanym
z funduszy Unii Europejskiej, w ramach programu Południowy Bałtyk. Celem projektu jest
poprawa współdziałania przedsiębiorstw stanowiących poszczególne ogniwa leśnego łańcucha
drewna liściastego oraz stworzenie trwałej sieci zawierającej informacje na wiele ważnych
tematów związanych z drewnem twardym. W projekcie wspólnie pracować będą partnerzy i
organizacje z pięciu krajów. Do grupy docelowej projektu należą w szczególności małe i średnie
przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji, pozyskaniu i przerobie drewna liściastego.
Okres trwania projektu przypada na lata 2010 – 2012, a jego budżet wyniesie około 1,2 mln €.

Dlaczego projekt jest potrzebny?

Drzewostany liściaste są ważne nie tylko z powodu ich wysokiej bioróżnorodności i walorów
rekreacyjnych, ale również dlatego że stanowią istotny aspekt ekonomiczny w wielu obszarach
wiejskich południowego Bałtyku. Bez wzrostu zainteresowania w Europie hodowlą drzew
liściastych i procesem ich pozyskania, a także bez innowacyjnej przedsiębiorczości w
zakresie ich przerobu, sektor związany z drewnem twardym nie przetrwa wysokiej konkurencji
na globalnym rynku. W obszarze drewna liściastego istnieje wiele wyzwań i problemów
wymagających rozwiązania, oto kilka przykładów:
• nienajlepsza sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw związanych z drewnem liściastym
• znikoma liczba organizacji wspierających innowacyjność
• brak wyspecjalizowanego transportu drewna liściastego
• rozproszone drzewostany i duża ilość pozyskanych z nich sortymentów mało i
średniowymiarowych wymaga specjalnych rozwiązań
• drewno jest surowcem limitowanym, a drewno przetworzone konkuruje na rynku biopaliw
• brak dokładnych danych statystycznych
• istnieje potrzeba zwiększenia wiedzy społeczeństwa na temat możliwości wykorzystania i
użycia bioenergii
• narodowe systemy klasyﬁkacji drewna liściastego nie są kompatybilne
• w przemyśle drzewnym pracuje znacznie mniej kobiet niż w innych działach przemysłu UE

Jakie są najważniejsze zagadnienia w projekcie?
Projekt przewiduje trzy podstawowe działania:

1.) Warunki pracy przedsiębiorstw
Poprzez przeanalizowanie obecnej sytuacji przedsiębiorstw łańcucha drewna liściastego
można będzie ustanowić podstawy wymiany ich doświadczeń. Działalność w ramach projektu
prowadzi do stworzenia raportu na temat warunków pracy i określenia potrzeb szkoleniowych
przedsiębiorców, jak również przeprowadzenia analizy SWOT (przedsiębiorstwa) dla każdego
zaangażowanego w projekt państwa. W ramach tego działania zebrane i zamieszczone zostaną
na stronie internetowej dane statystyczne oraz linki do projektów związanych z bioenergią.
2.) Innowacyjność i szkolenia
Działanie ma na celu określenie i wyszczególnienie najlepszych praktyk wspierających rozwój
przedsiębiorców leśnych w zakresie: zarządzania, pozyskania drewna oraz rozwoju małych i
średnich zakładów przerobu drewna liściastego. Wyniki zostaną zebrane i wydane w formie

podręcznika. Stworzony zostanie elektroniczny kalkulator klasyﬁkacji jakościowo-wymiarowej
drewna liściastego krajów biorących udział w projekcie. W Unii Europejskiej toczą się prace
nad znalezieniem wspólnego systemu oceny kompetencji pracowników, celem projektu
jest zaproponowanie takiego systemu dla łańcucha przedsiębiorstw drewna liściastego (od
pozyskania do tartaku). Ten system umożliwi ocenę i porównanie poziomu wiedzy i umiejętności
przedsiębiorców z różnych państw rejonu Morza Bałtyckiego. W efekcie ujawnione zostaną
słabe strony w proﬁlu kompetencji przedsiębiorców co umożliwi dobranie właściwych szkoleń
uzupełniających.
3.) Budowa sieci dotyczącej zagadnień związanych z drewnem liściastym w rejonie
Południowego Bałtyku.
Sieć będzie składać się z członków projektu oraz przedsiębiorców. Projekt zdeﬁniuje zagadnienia
do dyskusji wewnątrz sieci, która wypracuje optymalne rozwiązania (strona internetowa).
Szczególnie ważne będą poniższe zagadnienia:
•
•
•
•
•
•

promocja małych i średnich sortymentów
zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w osiąganiu korzyści z niedrzewnych
produktów
wspieranie przedsiębiorców leśnych w rozwoju obszarów wiejskich
stymulacja wzrostu udziału kobiet w sektorze drzewnym i ułatwienie kontaktów pomiędzy
nimi
rynek drewna liściastego Południowego Bałtyku; możliwości wykorzystania drewna twardego
oraz określenie „kto jest kim” na rynku
ułatwienie stałej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami

Partnerzy projektu

Swedish Forest Agency (lider projektu)
Forest Owners Association of Lithuania
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
High Competence Network Germany – HolzClusterNord

Organizacje wspierające project

Immanuel Kant Universty (Rosja)
Wood Center Foundation Nässjö (Szwecja)
SODRA Forest Owners Economic Association (Szwecja)
European Network of Forest Entrepreneurs, ENFE (Niemcy)
Confederation of European Forest Owners, CEPF (Belgia)
Forest Association of Mecklenburg-Vorpommern (Niemcy)
You are welcome to contact us and to visit our website at www.skogsstyrelsen.se/projekt .
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