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Bariéry

• Neexistence místních dodavatelských řetězců ve většině 
evropských zemí

• Potenciální dodavatelé RRD (zemědělci, vlastníci půdy) nemají 
dostatek informací a zkušeností , a proto často váhají se 
založením vlastní plantáže

• Uživatelé štěpky se hlavně zaměřují na lesní štěpku, jelikož 
RRD jsou pro ně nové a neznámé. Nemají dostatečné 
informace o štěpce z RRD a jejích charakteristikách

• Nedostatečné povědomí o potenciálních výhodách z 
udržitelné produkce RRD, zejména o environmentálních 
výhodách

• Nedostatek příkladů dobré praxe

• Nedostatek místní propagace k zahájení místní produkce RRD



Cíle projektu
Hlavní cíl - Podpora a urychlení rozvoje místní dodavatelských řetězců RRD

• Sdílení znalostí a zkušeností mezi 7 cílovými zeměmi (DE, CZ, EL, FR, HR, LV, MK),
a Švédskem i dalšími zeměmi, kde je trh s RRD relativně rozvinut

• 68 workshopů/školících seminářů v 7 cílových zemích pro hlavní cílové skupiny
náležící do dodavatelských řetězců, z toho: 14 seminářů pro zemědělce, 14 seminářů
pro vlastníky půdy, 7 informačních dnů and 14 seminářů pro malé a střední spotřebitele
štěpky a také 10 místních studijních cest, 1 mezinárodní studijní cesta, 7 národních
workshopů za účelem zapojení dalších regionů a závěrečný evropský workshop

• Regionální podpůrné aktivity směřující k nastartování a rozvoji místních
dodavatelských řetězců RRD

• Spolupráce s určitými průmyslovými odvětvími (producenti sazenic, dodavatelé
zemědělské techniky, výrobci kotlů) za účelem lepší publicity příkladů dobré praxe
cílovýcm skupinám

• Podpora udržitelného hospodaření na RRD plantážích za účelem vytvořit a zdůraznit
pozitivní vliv na přírodu v porovnáním s tradičními způsoby využívání vhodně zvolené
půdy



Cílové regiony projektu

• Horní Bavorsko/ Achental

(Německo)

• Východní Chorvatsko 

• Vidzeme (Lotyšsko)

• Rhone-Alps (Francie)

• Zlínský kraj (ČR)

• Střední Makedonie (Řecko)

• Prespa (Makedonie)

• Švédsko – vzorový region



Zlínský kraj

� Informace o projektu, jeho průběhu a 
důležitých dokumentech na

www.srcplus.eu nebo  www.eazk.cz

Doposud zveřejněné dokumenty (mimo jiné)

• Kritéria udržitelnosti a doporučení pro pěstování rychle 
rostoucích dřevin v České republice 

• Přehled produkce rychle rostoucích dřevin v České
republice 

• Potenciál rychle rostoucích dřevin ve
Zlínském kraji
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