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1. Wstęp - Jak wszystko się zaczęło…

Dla mnie wszystko zaczęło się tak naprawdę w 2011 roku. Byłem wtedy

na szkoleniu w Szwajcarskim Klosters Dorf dotyczącym anatomicznych

właściwości różnych gatunków drzew leśnych: „11th International

course on Wood Anatomy and Tree-Ring Ecology”.

o godzinie 21:14 w poniedziałek 7 listopada 2011 dostałem pierwszego

maila dotyczącego projektu badawczego (FORMIT).



1. Wstęp - Jak wszystko się zaczęło…

Godzina 08:47, czwartek 23 lutego 2012 –

informacja od koordynatora projektu profesora

Fritsa Mohrena (Wageningen University, Centre for

Ecosystem Studies), że FORMIT będzie realizowany.

FORMIT - Strategie zagospodarowania lasu dla

zwiększenia potencjału lasów Europy w łagodzeniu

skutków zmian klimatu (FORest management

strategies to enhance the MITigation potential of

European forests)



1. Wstęp - Jak wszystko się zaczęło…

Oczywiście FORMIT nie wziął się z „powietrza”… na sukces złożyły się:

• Długoletnia aktywna działalnośd i współpraca Wydziału Leśnego SGGW 

w organizacjach międzynarodowych, m.in.

• EFI - (European Forest Institute, Europejski Instytut Leśny)

• IUFRO  - (International Union of Forest Research Organizations)

• EUROLIGA - Euroleauge for Life Sciences – organziacja 11 uczelni 

przyrodniczych z całego świata

• Udział w akcjach COST - Europejski Program Współpracy w Dziedzinie

Badao Naukowo – Technicznych

• Osobiste przyjacielskie kontakty z partnerami (!)

• Aktywny udział w merytorycznym przygotowaniu treści projektu 

(zdefiniowanie roli w projekcie, udokumentowanie niezbędnej wiedzy, 

dostęp do danych…)



1. Wstęp - Jak wszystko się zaczęło…

FORMIT

• „Polski” koordynator: prof. dr hab. Michał Zasada

• Konkurs: KBBE.2012.1.2.-07. Collaborative project - small or medium scale
focused research

• Projekt finansowany w ramach 7 Programu Ramowego

• 48 miesięcy (Październik 2012 - Październik 2016)

• 12 partnerów z 12 krajów (SGGW jako jeden z nich)

• 7 pakietów tematycznych (work packages)

• 10 spotkao wszystkich partnerów

• Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• Do tej pory dwie publikacje naukowe z udziałem SGGW w wysoko punktowanych
(45 i 35 punktów) czasopismach naukowych i planowane kolejne

• Współudział SGGW w prezentacjach w sesji o projekcie w ramach 125 kongresu
IUFRO organizowanego w przyszłym roku we Freiburgu: http://iufro2017.com



1. Wstęp - Jak wszystko się zaczęło…

14:54, piątek 27 listopada 2015 roku, tym
razem polskie Bieszczady (Nadleśnictwo
Stuposiany) i badania terenowe w ramach
jednego z naszych krajowych projektów
badawczych – pierwsza informacja (telefon od
szefa ) o naszym udziale w planowanym
projekcie TECH4EFFECT.



1. Wstęp - Jak wszystko się zaczęło…

Godzina 11:35, piątek 22 kwietnia 2016 roku:

Współpraca w tworzeniu treści projektu, ustalanie roli SGGW, zasoby

SGGW, Wydziału i partnerów jako wkład merytoryczny w projekt,

finanse, osobo-miesiące, możliwości spełnienia kryteriów formalnych i

przygotowanie dokumentacji i sukces (!) mamy projekt w ramach

programu Horyzont 2020



• Koordynator: The Norwegian Institute of Bioeconomy Research
(NIBIO) - Dr Rasmus Astrup

• Początek: sobota 1 października 2016, koniec: środa 30 września 2020

• Akcja: BBI-RIA (Bio-based Industries Research and Innovation action)

• 19 partnerów z 7 krajów (Norwegia, Włochy, Austria, Finlandia,
Dania, Niemcy, Polska – SGGW)

• 48 miesięcy, 8 pakietów tematycznych, 54 raporty (deliverables)

• 567 osobo-miesięcy, w tym 52 osobo-miesiące dla SGGW, czyli 9%
całego projektu

• 4 999 902,50 euro (cały projekt)

• http://www.bbi-europe.eu/projects/tech4effect

2. TECH4EFFECT – Troszkę o projekcie



Knowledge and Technologies for Effective 
Wood Procurement 

Wiedza i technologie dla efektywnego pozyskiwania drewna

• Projekt koncentruje się na zwiększaniu dostępu do zasobów drewna

poprzez bardziej efektywne leśnictwo i lepsze zrozumienie procesu

pozyskania i sprzedaży drewna

• Podejmuje próbę zwiększenia efektywności pozyskiwania drewna

przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania tego procesu na las i

środowisko naturalne (m.in. minimalizacja uszkodzeo gleby).

• TECH4EFFECT oferuje modernizację procesu pozyskania i sprzedaży

drewna na podstawie realnych danych pochodzących z różnych

krajów oraz wiedzy „know-how” partnerów projektu poprzez

przygotowanie rozwiązao możliwych to zastosowania przez sektor

leśny w skali Europy

2. TECH4EFFECT – Troszkę o projekcie



2. TECH4EFFECT – Troszkę o projekcie

SGGW w projekcie:

• Projekt realizowany przez cztery jednostki organizacyjne Wydziału
Leśnego SGGW w Warszawie

• Aktywne wsparcie Biura Międzynarodowych Projektów Badawczych
SGGW, w tym m.in.:

• Składanie aplikacji: pomoc przy tworzeniu budżetu, przygotowaniu
dokumentów i spełnieniu zasad formalnych

• Pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania: Premia na Horyzoncie



SGGW w projekcie:

Pakiet tematyczny nr 2 (Work package 2) w tym lider zadania (Task 2.1)

• Identyfikacja i ocena możliwości modyfikacji kluczowych
sposobów zagospodarowania (systemów zabiegów
hodowlanych) realizowanych w lasach wszystkich partnerów
projektu.

• W grę wchodzi w głównej mierze ocena struktury gatunkowej,
własnościowej lasów oraz opis przemysłu drzewnego.

• Analiza przeprowadzona zostanie na poziomie pojedynczego
kraju oraz eko-regionów zdefiniowanych przez konsorcjum.

2. TECH4EFFECT – Troszkę o projekcie



SGGW w projekcie:

Pakiet tematyczny nr 4 (Work package 4) – unikanie oraz ograniczenie
uszkodzeo ekosystemów leśnych podczas pozyskania drewna

• Unikanie uszkodzeo ekosystemów leśnych poprzez
wykorzystanie istniejącej wiedzy

• Minimalizacja szkód dzięki zastosowaniu odpowiedniej
technologii i dobrych praktyk

• Pomiar i monitorowanie powstałych szkód ekosystemów leśnych

2. TECH4EFFECT – Troszkę o projekcie



Co zrobiliśmy w projekcie do tej pory:

• Promocja projektu poprzez udział w sesji plenarnej IV Kongresu
Biogospodarki organizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego w dniach 6-7 października 2016 w „EC1
Łódź – Miasto Kultury”

• Udział w pierwszym spotkaniu projektowym „Kick-off meeting”
zorganizowanym przez koordynatora projektu na początku
listopada 2016 w Oslo

• Przygotowujemy się do zdalnej „Skype” konferencji w ramach
pakietu tematycznego nr 2 planowanej na 12 grudnia 2016.

• Administracja związana z rozpoczęciem projektu (np. umowa
konsorcjum, umowa grantowa)

2. TECH4EFFECT – Troszkę o projekcie



3. BBI JU  - słówko o organizacji

• BBI JU - Bio-Based Industries Joint Undertaking

• Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP) pomiędzy Komisją 
Europejską a „Bio-based Industries Consortium” (BIC) -
http://biconsortium.eu



3. BBI JU  - słówko o organizacji

Cele organizacji:

Rozwój zrównoważonego i konkurencyjnego bio-przemysłu w
Europie, poprzez:

• Demonstrowanie nowych technologii

• Opracowanie modeli biznesowych, integracji wszystkich
zaangażowanych podmiotów gospodarczych

• Rozwijanie potencjału dla odpadów oraz pozostałości rolnictwa i
leśnictwa

• Dostarczanie produktów na bazie naturalnej, które są
porównywalne i /lub lepsze od kopalnych produktów opartych w
zakresie ceny, wydajności, dostępności i korzyści dla środowiska

• Nowe bio-produkty umożliwiające zmniejszenie emisji CO2 o co
najmniej 50% w stosunku do ich odpowiedników kopalnych



3. BBI JU  - słówko o organizacji

Rola BBI JU w TECH4EFFECT to monitorowanie oraz wsparcie 
podczas realizacji projektu poprzez:

• Sprawdzenie poprawności realizacji działao oraz ich zgodnośd z
zobowiązaniami wynikającymi z umowy projektu (Grand
Agreement)

• Ciągłe monitorowanie dostarczanych rezultatów w postaci
raportów (deliverables)

• Ocena realizacji prac w okresach sprawozdawczych i
koordynacja płatności

• Ocena realizacji prac w latach kalendarzowych na podstawie
rocznych raportów



4. Podsumowanie – subiektywne doświadczenia z realizacji projektu

To dopiero początek ale:

• Pomoc BBI JU i koordynatora projektu w naszym udziale w sesji

plenarnej IV Kongresu Biogospodarki (wsparcie w przygotowaniu

prezentacji, udzielanie wszelkich niezbędnych informacji, organizacja

podróży) - słowem wszystko od A do Z.

• Koordynowanie części administracyjnej (umowa projektu,

uruchomienie pierwszej transzy)

• Tworzenie przez Uczelnię narzędzi zachęcających do udziału w

projektach w ramach Horyzontu 2020 poprzez wypracowanie

mechanizmów motywacji i wsparcia dla pracowników (wewnętrzne

regulacje organizacyjne, „Premia na Horyzoncie”)



4. Podsumowanie – subiektywne doświadczenia z realizacji projektu

To dopiero początek ale:

• Sprawna organizacja pierwszego spotkania partnerów projektu

• Bieżąca wymiana informacji, dostęp do wszystkich materiałów oraz
wygodny system pracy stworzony przez koordynatora projektu
poprzez przeglądarkę internetową (teamwork)



Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział  Leśny 
karol.bronisz@wl.sggw.pl

Dziękuję za uwagę 

Już na koniec:

Swoją drogą żeby dostad kolejny unijny projekt pewnie trzeba
znowu w góry pojechad….

A tak naprawdę najważniejsze są: lata współpracy na forum
międzynarodowym (w tym różnego rodzaju sieci, organizacje
międzynarodowe, projekty COST), przyjacielskie kontakty
międzyludzkie, poziom merytoryczny na wysokim poziomie,
zasoby (materialne i niematerialne – infrastruktura, potencjał,
kontakty, partnerzy) oraz zaufanie partnerów (uzyskane np.
podczas realizacji wcześniejszych projektów)


