POTRAVINY: POSILOVÁNÍ DŮVĚRY
VE VZTAZÍCH MEZI VÝROBCI A SPOTŘEBITELI

SKIN je ambiciózní iniciativa v
oblasti Krátkých Dodavatelských
Řetězců (KDŘ), kde vytváří novou
komunitu vztahů, ve kterých jsou
potraviny prostředníkem mezi
zemědělci a spotřebiteli

CÍLE
•
•
•
•
•

Sjednocování různorodých informací
Znovu-propojení dvou konců dodavatelských řetězců
Urovnávání vztahů mezi producenty a místními obyvateli
Podpora vzájemné důvěry
Vytvoření krátkého řetězce založeného na společných hodnotách,
co se týká potravin, jejich původu a způsobu výroby
• Podpora inovací od základu, vzestupným směrem, řízeným podle
poptávky

DOPADY

• Podpora vertikálních, poptávkou řízených inovací v KDŘ:
identifikace 100 příkladů dobré praxe
• Organizace 6 tematických inovačních workshopů s cílem vytvořit
alespoň 30 nápadů pro inovace
• Uspořádání vzorových školení s cílem podpořit rozvoj deseti
inovačních projektů založených na poptávce
• Zvýšení povědomí prostřednictvím šíření inovativních způsobů
a komunikace
• Podpora angažovanosti zúčastněných stran, jejich souhlas a přijetí
• Vytváření stálých sdružení zainteresovaných stran, pracujících na
zlepšení efektivity KDŘ

ŘETĚZEC

BUDOVÁNÍ NOVÉ NAVZÁJEM
PROPOJENÉ KOMUNITY
Krátké dodavatelské řetězce (KDŘ)
se vyznačují maximálně jedním
zprostředkovatelem mezi výrobcem potravin
a spotřebitelem.

SOUSEDSTVÍ

ZEMĚDĚLCI, POTRAVINY
A KONZUMENTI: SPOLU, TĚSNĚJI
Sousedství a blízkost hraje významnou
roli v KDŘ, a to jak geografickou, tak
společenskou. Právě KDŘ jsou o obnově
důvěryhodných vztahů a společných hodnot.

VÝMĚNA

SÍŤ

UČENÍ, SDÍLENÍ,
INOVACE
Putování potravin od zemědělců až na stůl
je v celé Evropě mnohonásobné a není
dodržen jednotný postup. Je načase, aby se
výrobci a spotřebitelé více poznali a sblížili!

HODNĚ MALÝCH SKUPIN VYTVÁŘÍ
VELKÝ PROSTOR
Vytvoření evropské sítě 100 příkladů dobré
praxe propojených prostřednictvím 25
regionálních uzlů, překonávání rozdělených
vědomostí a podpora inovačních iniciativ
zezdola nahoru.

PŘÍRODA

VYUŽÍVÁNÍ PŮDY

PODPORA PROPOJENÍ MEZI ZEMĚDĚLCI,
SPOLEČNOSTÍ A PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍM
Přístup založený na více účastnících, který
zahrnuje klíčové hráče i mimo primární
zemědělské podniky, bude podporovat
spoluvytváření inovativního způsobu péče
o přírodu, potraviny a místní prostředí.

VYTVAŘENÍ LEPŠÍHO
VYUŽITÍ NAŠÍ PŮDY
KDŘ mají pozitivní dopad na životní prostředí
a mnoho dalších činitelů, jako je lidské zdraví,
dobré životní podmínky, hospodářská
a potravinová pružnost.
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