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Otvorenie Regionálnej kancelárie Európskeho lesníckeho ústavu pre Strednú a 

Východnú Európu – EFICEEC 

 

Spolu so zahájením iných regionálnych kancelárií, bola 12. apríla 2010 na Univerzite BOKU 

vo Viedni otvorená Regionálna kancelária Európskeho lesníckeho ústavu (EFI) pre Strednú a 

Východnú Európu (EFICEEC). Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnilo viac ako 60 hostí. 

 

EFICEEC je nová Regionálna kancelária pre Strednú a Východnú Európu, zložená z 

centrály so sídlom vo Viedni na Univerzite BOKU, siete 11 hlavných partnerov (Rakúsko, 

Česko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Poľsko, Bielorusko, Litva, Lotyšsko, 

Estónsko) a 17 vedľajších partnerov z 11 krajín. Ako implementácia Stratégie EFI 2002, by 

mala podporovať vytváranie sietí, výskum, informačnú a advokačnú činnosť a budovanie 

kapacít na regionálnej úrovni. Základné financovanie je zabezpečené z Univerzity BOKU, 

ďalej Rakúskeho ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného 

hospodárstva, Rakúskeho ministerstva pre vedu a výskum a od mesta Viedeň. Navyše, hlavní 

partneri sa zaväzujú poskytnúť pre EFICEEC potrebný personál a infraštruktúru. 

V nadväznosti na aktivity projektu INNOFORCE je EFICEEC rozšírený o 

interdisciplinárny prístup postavený na troch pracovných oblastiach. Pracovná oblasť  1 

"odvetvia lesného hospodárstva politiky a ekonomiky" pokračuje činnosť v oblasti analýzy 

lesnej politiky, inovácií výskumu a udržateľnosti výskumu. Pracovná oblasť 2 "zmeny vo 

využívaní pôdy" je venovaná využitiu pôdy s osobitným ohľadom na zmeny klímy a 

bioenergie. Pracovná oblasť 3 "manažment lesných ekosystémov", sa zaoberá lesným 

manažmentom v meniacich sa environmentálnych a spoločenských podmienkach, s 

osobitným zameraním na horské lesy. 

Na otváracom ceremoniáli bola zdôraznená dôležitá úloha partnerov v regióne 

Strednej a Východnej Európy, ktorí vytvárajú silné lesnícke siete. Pre EFICEEC ako nového 

ústredného hráča v Strednej a Východnej Európe bude mať zásadný význam uspokojenie 

potrieb lesníckej politiky ako aj praxe. Medzi hlavnými rečníkmi podujatia sa predstavil aj 

Riaditeľ Lesníckej sekcie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, prof. Ing. 

Július Novotný, CSc. s príspevkom „Pridaná hodnota EFICEEC v rozvoji vedy, politiky 

a praxe v oblasti využívania pôdy/lesníctva v Strednej a Východnej Európe.“ 

 

Obrázky na stiahnutie:  

http://picasaweb.google.com/saana.tykka/EFICEECOpeningCeremony?feat=directlink# 
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