ES projektas

Hardwoods are good- parama Baltijos jūros pietų pakrantės regiono
verslininkams

Hardwoods are good - yra projektas, skirtas remti lapuočių miškų grandinės Baltijos jūros pietų
pakrantės regione verslininkus. Projektą ﬁnansuoja Europos Sąjungos Baltijos jūros pietų
pakrantės programa. Projekto pagrindinis tikslas yra pagerinti kietmedžių miškais pagrįstą
grandinę ir sukurti nuolatinį tinklą su lapuočiais susijusių temų nagrinėjimui. Projekte dalyvauja
partneriai ir asocijuotos organizacijos iš penkių šalių. Tikslinės grupės yra pagrindiniai kietmedžių
miškų grandinės veikėjai - mažųjų ir vidutinių medienos gamybos įmonių verslininkai, taip
pat medienos naudotojai ir perdirbėjai. Projektas vykdomas 2010-2012 metais ir bendras jo
biudžetas yra 1,2 milijonų eurų.

Kodėl šis projektas yra reikalingas?

Kietmedžių miškai yra svarbūs poilsiui ir biologinei įvairovei, tačiau jie taip pat yra svarbus
ekonominis pagrindas daugelyje kaimo vietovių, esančių prie Baltijos jūros pietų pakrantės. Be
padidėjusio susidomėjimo Europoje auginamais ir perdirbamais kietmedžiais ir be novatoriško
verslumo su lapuočių miškais susijusieji sektoriai vargu ar išgyvens labai konkurencingoje
pasaulio rinkoje. Kietmedžių miškų vertybių grandinėje yra daug problemų ir uždavinių, kuriuos
reikia spręsti. Štai keletas pavyzdžių:
• Blogos verslininkų darbo ir ekonominės sąlygos.
• Nėra paramos struktūrų naujovėms remti, arba esamas struktūras reikia toliau tobulinti.
• Transporto tinklai yra neryškus ir tobulintini.
• Mažas medienos asortimentas ir išsklaidyti medynai reikalauja specialių sprendimų.
• Žaliavos yra ribotos ir pjautinė mediena konkuruoja su biologinių degalų rinka.
• Statistikos stoka.
• Reika didinti informuotumą apie biologinės energijos panaudojimą.
• Nacionalinės medienos klasiﬁkavimo sistemos šalyse yra nepanašios, arba net jų lapuočių
miškams trūksta.
• Moterys verslininkės šiame sektoriuje yra nepakankamai atstovaujamos.

Kokie yra pagrindiniai projekto klausimai?
Projektą sudaro trijų rūšių veiklos:

Bazės keitimuisi plėtojimas pagelbėjant lapuočių miškų grandinės verslininkams, diena iš dienos
analizuojant verslininkų situaciją. Projekto veiklos leis parašyti ataskaitą apie verslininkų darbo
sąlygas bei mokymo poreikius, taip pat bus pateiktos kiekvienos dalyvaujančios šalies SWOT
analizės ataskaitos. Projekto svetainėje bus pateiktos nuorodos į bioenergetikos projektų ir
miško statistikos duomenis.
Inovacijomis ir mokymo modeliais siekiama rasti geriausią verslininkų paramos praktiką siekiant
skatinti miškų valdymo, vadybos naujoves, išgaunamų miško produktų ir smulkiosios miško
pramonės šakų srityse. Rezultatai bus spausdinami Vadove. Dar vienas svarbus projekto
rezultatas yra Internetinio bandomojo modelio sukūrimas, grindžiamas vizualiniu įvertinimu,
leidžiančiu palyginti skirtingų šalių medienos rąstų savybes.

ES šiuo metu yra tebevykdomas darbas, siekiant rasti bendrą sistemą, skirtą kompetencijos
įvertinimui. Projektas pasiūlys kompetencijos vertinimo sistemą nuo kirtimo iki lentpjūvės darbų.
Ši sistema leis patikrinti ir palyginti verslininkų žinių lygį skirtingose Baltijos jūros pietuose
esančiose šalyse. Ji taip pat leis išsiaiškinti verslininkų kompetencijos proﬁlio trūkumus, kas
leis papildomai mokantis užpildyti spragas.
Sukūrimas tinklo skirto su lapuočiais susijusiems klausimams Baltijos jūros pietų pakrantėje.
Tinkluose dalyvaus projekto nariai ir įmonės. Projektas turės apibrėžti rūpimas temas, kurios
bus sprendžiamos tinkluose. Tinklų tikslas yra šešios dėmesio vertos temos:
Skatinti smulkųjį asortimentą;
Remti verslininkų įsitraukimą į miško teikiamą naudą ne medienos atžvilgiu;
Skatinti miško verslininkus kaimo plėtrai;
Skatinti ir didinti moterų atstovavimą medienos sektoriuose ir palengvinti ryšius tarp jų;
Baltijos jūros pietų pakrantės medienos rinka; galimybės naudoti lapuočius ir kas yra kas
rinkoje?
Palengvinti nuolatinį bendradarbiavimą tarp verslininkų.

Projekto partneriai

Švedijos miškų agentūra (projekto vadovas)
Lietuvos miško savininkų asociacija Lietuva
Regioninis Valstybinių miškų Gdansko direktoratas
Aukštos kompetencijos tinklas Vokietijoje – HolzClusterNord

Asocijuotos organizacijos

Imanuelio Kanto universitetas (Rusija)
Medienos centro fondas Nässjö (Švedija)
SODRA miško savininkų ekonomikos asociacija (Švedija)
Europos miško verslininkų tinklas, ENFE (Vokietija)
Europos miško savininkų konfederacija, CEPF (Belgija)
Mecklenburg-Vorpommern Miško asociacija (Vokietija)
Maloniai kviečiame susisiekti su mumis ir apsilankyti mūsų interneto svetainėje adresu
www.skogsstyrelsen.se/projekt
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