ÉLELMISZER: A BIZALOM HELYE AHOL A
TERMELŐK ÉS A FOGYASZTÓK TALÁLKOZNAK

A SKIN projekt új, közvetlen
kapcsolatokon alapuló
hálózatot épít, ahol a
termelőket és a fogyasztókat
a Rövid Ellátási Láncon (REL)
keresztül az élelmiszer köti össze.

CÉLJA
•
•
•
•
•

legyőzni a tudás „szétaprózódását”
összekötni a Rövid Ellátási Láncok két végpontját
összehozni egymással az összes REL szereplőt
építeni, erősíteni a kölcsönös bizalmat
megalapozni egy olyan rövidláncot, ami közös értékeken,
minőségen és termelési módszeken alapszik
• az alulról jövő és a kereslet által meghatározott innovációk
ösztönzése

ELVÁRT EREDMÉNYEK, HATÁSOK

• az alulról jövő és a kereslet által meghatározott innovációk
elősegítése a REL-ek területén: 100 jó példa meghatározása
• 6 tematikus workshop, 30 innovációs ötlet létrejöttének inspirálása
érdekében
• coaching szolgáltatás létrehozása 10 kereslet által meghatározott
innovációs projekt kifejlesztésére
• tudatosság fokozása innovatív marketing és kommunikációs
tevékenységeken keresztül
• az érintettek elköteleződésének és befogadó-készségének
támogatása
• az érintettek részvételével, a REL-ek hatékonyságának fejlesztésén
munkálkodó, hosszútávon működő hálózat létrehozása

LÁNC

ÚJ KAPCSOLATI HÁLÓZAT
LÉTREHOZÁSA
A Rövid Ellátási Láncok (REL) esetében a
termelő és a fogyasztó között maximum
egy közvetítő áll.

KÖZELSÉG

GAZDASÁGOK, ÉLELMISZER ÉS
TÁRSADALOM: EGYÜTT, KÖZELEBB
A közelségnek kiemelkedő szerepe van
a Rövid Ellátási Láncokban, földrajzi és
társadalmi értelemben egyaránt. Végtére, a
REL-ek a kölcsönös bizalmi kapcsolaton és a
közös értékrendszeren alapulnak.

CSERE

HÁLÓZAT

TANULÁS, TAPASZTALAT CSERE,
INNOVÁCIÓ
Európában rengeteg különböző módon jut
el az élelmiszer a termelőktől a fogyasztók
asztaláig. Sok jó megoldás létezik, itt az
alkalom, hogy tanuljunk egymástól!

SOK KICSI SOKRA MEGY
Egy 100 jó példát összefogó európai
hálózat létrehozása 25 regionális csomópont
kialakításán keresztül segíti a tudás
szétaprózódásának csökkentését és támogatja
az alulról jövő innovatív kezdeményezéseket.

TERMÉSZET

TERMŐFÖLD-HASZNÁLAT

A CIKLIKUSSÁG ELŐSEGÍTÉSE A GAZDÁLKODÓK,
A TÁRSADALOM ÉS A TERMÉSZET KÖZÖTT
Az összes lehetséges, fontos szereplő
bevonása segít abban, hogy közös innovatív
megoldásokat találjunk és a jó minőségű
élelmiszerrel együtt biztosítsuk a természeti és a
helyi környezeti, kulturális értékek megőrzését is.

A TERMŐFÖLDEK HATÉKONYABB
HASZNÁLATA
A Rövid Ellátási Láncok pozitív hatással
vannak a környezetre, az egészségre és
a jólétre, valamint a gazdaságra és az
élelmiszerellátásra egyaránt.
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