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PS Lesnictví a zemědělství

Pokusil jsem se naformulovat několik „konkrétnějších“ aktivit které můžeme nabídnout
v rámci PS Forestry firmám v ČR, dle požadavku pana Kalaše na doplnění vize CBCSD:

1. vytvoření networkingu/klastru  Forestry- Energy- Building, který v ČR 
schází a tedy neřeší společné rozhraní. Z toho potom vzniká řada nedorozumění
a konfliktů, které se projevují v normotvorbě, koncepcích a strategiích vlády  
s přímým dopadem do legislativního procesu. Tato aktivita umožní zajistit 
přenos a řízení na vládní úroveň v podobě kterou podnikatelé potřebují pro 
plnění podnikatelských cílů a stát zas v plnění závazků udržitelného rozvoje. 
Jednotlivým skupinám v lesnictví, stavebnictví a energetice to umožní lépe 
koordinovat a plánovat komunikaci s regiony a jejich představou naplnění 
udržitelného rozvoje. Navíc můžeme usilovat o podporu v programech OPPIK na
networking. Zároveň poskytne platformu pro tvorbu propagace – marketingu 
udržitelného stavebnictví na bázi obnovitelných a energeticky účinných řešeních
ve spojení s potřebou Smart City -  infrastruktury v regionálním měřítku.

2. vytvoření standardu udržitelného nákupu dříví a zlepšování kvality zdrojů jeho 
dodávek. Sustainable Procurement and Sourcing. Tedy systém, který v ČR 
v rámci hospodaření s dřívím schází. Dokonce v Rumunsku existuje systém 
implementovaný ministerstvem na podporu  EUTR – FLEGT omezující ilegální 
dodávky dříví a jeho obchodování. Zároveň tento systém může sloužit k široké 
optimalizaci toku dříví pro zpracovatelské kapacity v ČR. 

3. aktivní podpora a propagace zvyšování spotřeby obnovitelných zdrojů 
surovin – dříví a výrobků ze dřeva, podpora atraktivity dřevozpracujících firem 
a jejich potenciálu v přístupu k financování investic a inovací, prezentace 
dřevozpracujícího průmyslu a jeho nevyužitého potenciálu jako vhodné 
příležitosti pro finanční investory ve spojení se stavebnictvím a energetikou. 
Vytvoření katalogu nejlepší praxe udržitelného rozvoje v lesnictví a zpracování 
dřeva a její uplatnění ve stavebnictví a energetice a dalších oborech.
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