SRCplus – O PROJEKTU
Rychle rostoucí dřeviny (RRD) jako například vrba, topol, akát
a další, jsou schopné růst i poté, co byly seříznuty. Proto jsou
vynikající alternativou k plodinám na výrobu energie a mohou
doplňovat stávající zemědělský systém. Kromě toho, že se sklízí
pro výrobu energie, má pěstování RRD mnoho výhod i ve srovnání
s pěstováním jednoletých plodin.
Švédsko, Velká Británie a Polsko
jsou země, které mají největší
podíl v oblastí energie z RRD.
Nicméně, v jiných evropských
zemích
je
produkce
RRD
limitována a není moc rozšířená.
Proto je potřeba v těchto
evropských
zemích
zavést
opatření, která budou podporovat
a provázet vznik místních
dodavatelských řetězců RRD.

Rychle rostoucí dřeviny
(RRD) pro místní
dodavatelské řetězce

Partneři projektu SRCplus:
WIP – Renewable Energies, Německo

SRCplus – CÍLE PROJEKTU
Pevná biomasa z RRD muže
významně přispět k dosažení
cílů pro bioenergii pro rok 2020.
Cílem
projektu
SRCplus
je podpořit a urychlit vývoj
místních
dodavatelských
řetězců
rychle
rostoucích
dřevin.
V rámci
projektu
se uskuteční
minimálně
68 vzdělávacích,
osvětových
a propagačních akcí pro zemědělce, majitele veřejných pozemků
a malé a střední odběratele štěpky. Kromě toho budou realizovány
regionální účelové a propagační akce pro navázání spolupráce
s průmyslovými firmami. Nakonec budou podporovány udržitelné
postupy v zásobování RRD s cílem vyzdvihnout environmentální
přínosy RRD ve srovnání s ostatními (jednoletými) plodinami.
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V rámci projektu SRCplus jsou
podporovány
plantáže
RRD
v osmi evropských regionech.
 Achental (Německo)
 Osijecko-baranjská župa
a Vukovarsko-sremská župa
(Chorvatsko)
 Vidzeme (Lotyšsko)
 Rhone-Alps (Francie)
 Britanny (Francie)
 Zlínský kraj (Česká
republika)
 Střední Makedonie (Řecko)
 Prespa (Makedonie)
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