InnoRenew CoE vas vabi na
spremljevalni dogodek ob odprtju razstave Čar lesa
Čar sodelovanja: mednarodno povezovanje za inovativno gozdno-lesno verigo
13. 5. 2019 ob 13.00
Kosovelova dvorana, Cankarjev dom
Slovenski raziskovalci so pri mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih na področju gozdno-lesne verige
pomemben in spoštovan partner, sodelovanje pri projektih pa jim omogoča ne le razvoj mreže za nadaljnje
raziskave in inovacije, ampak tudi doseganje konkretnih in za družbo pomembnih, večkrat pa tudi zelo
uporabnih rezultatov.
Ob začetku novih projektov, financiranih v okviru ERA-NET Cofund ForestValue, bomo pregledali, katerim
temam se projekti posvečajo in kakšne rezultate pričakujejo, pri tem pa osvetlili njihov pomen za družbo.
Splošna cilja ForestValue sta spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti gozdno-lesne vrednostne verige v
Evropi ter podpora preoblikovanju gozdno-lesnega sektorja v prožni sektor intenzivnega znanja, produktivnosti
in učinkovite rabe virov.
ForestValue temelji na uspehu treh predhodnih ERA-NET projektov na področju gozdno-lesne verige:
WoodWisdom-Net, SUMFOREST in FORESTERRA. Slovenija v programu sodeluje od leta 2010. V tem času sta
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (skupaj z
Evropsko komisijo) sofinancirala slovenske partnerje pri 21 projektih v skupni vrednosti več kot 4,5 milijona
evrov.
Na dogodku bodo predstavljeni tudi že končani projekti, ki so se po preteku financiranja večkrat uspešno
nadaljevali v novih oblikah in partnerstvih. Nekateri danes tako že lahko predstavijo inovativne rešitve za
uporabnike, industrijo. Ker mednarodno sodelovanje poteka tudi na drugih področjih, ne le na področju
raziskav in razvoja, bomo predstavili še nekatere regionalne projekte, pri katerih sodeluje Lesarski grozd,
uspešno pridobljene štipendije MSCA Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (BF UL) in
delo Gozdno-lesne tehnološke platforme.

Program
13.00
13.05
13.10
13.20
13.30–
14.30
14.30–
15.30

Pozdravni nagovor (direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar)
Uvodni nagovor (direktor Direktorata za znanost dr. Tomaž Boh – čakamo na potrditev)
Predstavitev raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE v luči njegove mednarodne
dejavnosti (dr. Michael Burnard)
Uvodna predstavitev programa ForestValue in njegove zgodovine (koordinator
ForestValue Mika Kallio in so-koordinator ForestValue Martin Greimel)
Okrogla miza: predstavitev projektov ForestValue (moderator: Martin Greimel).
Sodelujoči pri projektih: ValoFor, SMALLWOOD, I-MAESTRO, Click Design, InfutureWood,
InnoCrossLam, DynaTTB
Okrogla miza: predstavitev rezultatov preteklih projektov WW-NET (moderator: Mika
Kallio). Sodelujoči pri projektih: LBTGC, HCLTP, EUHardwoods (and TIGR4Smart),
BioFoambark (and WooBAdh), Cool, AEROWOD, BIOSHAPES, CAREWOOD in W3B

15.30
15.40
15.50
15.55

Štipendije MSCA IF (dr. Sebastian Dahle, BF UL)
Regionalno povezovanje (Bernard Likar, Lesarski grozd)
Gozdno-lesna tehnološka platforma (dr. Črtomir Tavzes, InnoRenew CoE)
Zaključek dogodka

Zaradi mednarodne udeležbe bo dogodek potekal v angleškem jeziku.

