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Meblarstwo 2020 – Nowe europejskie kompetencje
Ciągły postęp techniczny, w tym rozwój nowoczesnych technik komunikacji i globalnych sieci informatycznych, powodują, że konieczne staje się dostosowywanie tradycyjnych zawodów do wymogów zmieniającego się rynku i tworzenie nowych specjalności.
Nowe umiejętności są szczególnie ważne w przedsiębiorstwach produkujących meble. Europejski
przemysł meblarski to blisko 124 000 firm, generujących corocznie ponad 90 mld euro i zatrudniających około 1 mln osób. Będąc w wielu krajach Europy wiodącą branżą, meblarstwo stymuluje
jednocześnie rozwój wielu przemysłów kooperujących (łańcuch dostaw), a także środowisko projektantów, informatyków, analityków rynku itp. Sektor ten stale się rozwija i ulega istotnym przeobrażeniom, zmieniając się z dość tradycyjnego sektora wytwórczego w sektor wysoce przemysłowy. Jest to efekt procesów globalizacyjnych, wykorzystywania nowych metod i narzędzi pracy,
wdrażania innowacyjnych i ekologicznych materiałów, pojawiania się nowych potrzeb i zachowań
konsumentów z powodu nowych stylów życia i zmian demograficznych (starzenie się społeczeństw), personalizacji produktu czy wprowadzania obowiązkowych standardów i regulacji prawnych. Przewidywane nasilanie się tych tendencji powoduje konieczność dużych i szybkich zmian w
profilu kwalifikacji pracowników przemysłu meblarskiego i nabywania umiejętności, które pozwolą
sprostać nowym wyzwaniom i zapewnić utrzymanie się firm na bardzo konkurencyjnym rynku mebli.

Partnerzy:
7 organizacji z 5 krajów UE:
 AIDIMA – Furniture, Wood and Packaging Technology Institute – Hiszpania
 FEVAMA –Business Federation of Wood and Furniture of the Valencian Community – Hiszpania
 COSMOB – Specialized Centre for the Wood–Furniture Industry – Włochy
 Vocational Training Centre ENAIP Lombardia – Włochy
 ITD – Instytut Technologii Drewna – Polska
 CFPIMM – Professional Training Centre of Wood and Furniture Industries – Portugalia
 InnovaWood – Belgia
Okres realizacji: 01.09.2014 –31.08.2017
Budżet projektu: około 450 tys. EUR
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Cel Projektu
Celem Projektu jest wypracowanie modeli nowych kompetencji potrzebnych w nowoczesnym przemyśle meblarskim.

Efekty Projektu
 Określenie scenariuszy rozwoju europejskiego przemysłu meblarskiego do 2020 roku
 Określenie nowych umiejętności niezbędnych dla obecnych i przyszłych pracowników zatrudnionych w meblarstwie
 Opracowanie modułów szkoleniowych (wraz z odpowiednimi materiałami
i z wykorzystaniem platformy internetowej) dla ułatwienia zdobywania nowych kompetencji przez obecnych i potencjalnych pracowników przemysłu meblarskiego

Kontakt
Koordynator Projektu:
AIDIMA – Furniture, Wood and Packaging Technology Institute
Benjamin Franklin 13
Parque Tecnologico
46980 Paterna Valencia, Hiszpania
tel: +34 96 136 60 70 | fax: + +34 96 136 61 85
www.aidima.es
Koordynator Projektu w Polsce:
Instytut Technologii Drewna
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań, Polska
tel: +48 61 8492400 | fax: +48 61 8224372
www.itd.poznan.pl

Meblarstwo 2020 – Nowe europejskie kompetencje
FUNES - Furniture new European skills 2020

