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Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projektas R079 “Market driven authentic Non-

Timber Forest Products from the Baltic region - focus on wild and semi cultivated species with business 

potential (NovelBaltic)” („Baltijos regiono komercinį potencialą turinčių miško (išskyrus medieną) produktų 

(laukinės ir pusiau kultivuotos veislės) autentiškumas“). 

Projekto tikslas yra didinti miško produktų (išskyrus medieną) verslo galimybes plėtojant pasirinktų žaliavų 

autentiškumo ir kokybės nustatymo metodus. 

Pagrindiniai projekto uždaviniai: 

 apžvelgti miško produktų (išskyrus medieną) rinkos paklausą Pekino regione ir tam tikruose Pietryčių 

Azijos regionuose; 

 sukurti skaitmeninę platformą, skirtą žaliavų autentiškumo bei kokybės metodams; 

 sukurti autentiškumo ir kokybės nustatymo metodus, taikomus pasirinktoms žaliavoms ir produktams; 

 įvertinti pasirinktų žaliavų ir gamybos procesų tinkamumą. 
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Market driven authentic Non-Timber Forest Products from the Baltic region – focus on wild and semi 

cultivated species with business potential (NovelBaltic) 

The aim is to enhance the business potential of non-timber forest products (NTFP) by developing authenticity and 

quality demonstration methods for selected materials. 

Main projects tasks are: 

 to review the market demand of NTFP in Beijing region and in selected regions in Southeast Asia; 

 to develop a digital platform for authenticity and quality related methods; 

 to develop authenticity and quality characterization methods for selected raw materials and products; 

 to evaluate the feasibility of selected raw materials and manufacturing processes. 
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