Gozdarstvo v času in prostoru
GDK 97:7

Začetek projekta ROSEWOOD
Les je najpomembnejši vir obnovljive energije v
Evropi in postaja vedno bolj pomembna surovina
na področju t.i. bio-industrije. Na evropski ravni
posek že dosega načrtovano porabo lesa do leta
2020. Pričakuje se, da bodo potrebe po lesu kot
obnovljivem viru v prihodnje še naraščale, tako
z vidika energetike kot tudi bio-industrije. Iz tega
zornega kota se pojavlja vprašanje, kako zagotoviti
zadostne količine lesa za pokrivanje naraščajočih
potreb ob hkratnem upoštevanju trajnosti, sonaravnosti ter vseh vlog gozd. Pojavlja se potreba po
oblikovanju strategije, v okviru katere bo zagotovljeno trajnostno in sonaravno gospodarjenje z
gozdovi, zadoščene naraščajoče potrebe po lesu,
zaščiten gozd in biotska pestrost, razvit informacijski sistem za izmenjavo podatkov ter zagotovljen
dostop do finančnih virov in specifičnega znanja.
Z namenom najti rešitve glede trajnostne mobilizacije lesa je v februarju 2018 začel teči dvoletni
projekt ROSEWOOD - European Network of
Regions On SustainablE WOOD mobilization
(Evropska mreža regij za trajnostno mobilizacijo
lesa). Projekt poteka v okviru evropskega raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje
2020. Skupna vrednost dvoletnega projekta znaša
1.497.935 €, vanj pa je vključenih 15 partnerjev
iz 10 evropskih držav.

V okviru projekta ROSEWOOD bodo razvite
regionalne mreže, v katerih se bodo povezali deležniki
celotne gozdno-lesne vrednostne verige, od lastnikov
gozdov, raziskovalnih organizacij, politikov, združenj
in podjetij. Glavni in dolgoročni cilj projekta je poiskati ozka grla pri zagotavljanju trajnostne mobilizacije lesa in najti rešitve zanje. Podpora trajnostnemu
in ekonomskemu razvoju gozdno-lesnega sektorja
bo potekala znotraj štirih regionalno oblikovanih
vozlišč preko izkoriščanja obstoječih inovativnih
in dobrih praks, iskanja sinergij med evropskimi
regijami ter uveljavljanja novih inovativnih idej.
S prenosom znanja, izmenjavo inovacij, primerov
dobrih praks in rezultatov raziskav se bodo zapolnile vrzeli v znanju in ustvarile nove možnosti za
partnerstva v gospodarstvu med zainteresiranimi
stranmi in (med)regionalnimi oblastmi.
Koncept projekta ROSEWOOD temelji na treh
točkah in sicer: 1) analizi potenciala mobilizacije lesa
v posameznih regijah EU, 2) razvoju novih poslovnih
priložnosti ter 3) krepitvi mobilizacijskih kapacitet
deležnikov za ustvarjanje dodane vrednosti.
Slovenski partner v projektu je Gozdarski
inštitut Slovenije in bo vpet v sodelovanje na vseh
petih delovnih sklopih projekta.
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Slika 1: Sodelujoči na projektu ROSEWOOD (foto: arhiv Si2)
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