ŻYWNOŚĆ: KWESTIA ZAUFANIA
MIĘDZY PRODUCENTAMI A SPOŁECZEŃSTWEM

Projekt SKIN to ambitna inicjatywa
dotycząca krótkich łańcuchów
dostaw w branży spożywczej,
budująca nową społeczność,
w której żywność jest pośrednikiem
pomiędzy producentami rolnymi
a społeczeństwem

CELE
•
•
•
•
•

Szerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń
Łączenie dwóch skrajnych ogniw łańcucha dostaw żywności
Zapoznawanie producentów z konsumentami
Zwiększenie wzajemnego zaufania
Stworzenie krótkich łańcuchów dostaw opartych na wspólnych
wartościach dotyczących żywności, jej pochodzenia i metod
produkcji
• Promowanie oddolnych innowacji, napędzanych popytem

WPŁYW

• Promocja oddolnych i napędzanych popytem innowacji w krótkich
łańcuchach dostaw: identyfikacja 100 dobrych praktyk
• Organizacja 6 innowacyjnych warsztatów, w celu wygenerowania
co najmniej 30 pomysłów na innowacje
• Organizacja sesji coachingowych, w celu wsparcia 10
innowacyjnych projektów
• Podniesienie świadomości dzięki nowoczesnym formatom
rozpowszechniania informacji i komunikacji
• Wspieranie zaangażowania interesariuszy
• Stworzenie stałego stowarzyszenia interesariuszy, skupiającego się na
poprawie wydajności krótkich łańcuchów dostaw

ŁAŃCUCH

BUDOWANIE NOWEJ
SPOŁECZNOŚCI
Krótkie łańcuchy dostaw
charakteryzują się maksymalnie jednym
pośrednikiem między producentem
a konsumentem.

BLISKOŚĆ

GOSPODARSTWA, ŻYWNOŚĆ I
SPOŁECZEŃSTWO: RAZEM, BLIŻEJ
Bliskość, zarówno w znaczeniu geograficznym,
jak i społecznym, odgrywa znaczącą rolę
w krótkich łańcuchach dostaw. Ostatecznie,
krótkie łańcuchy dostaw opierają się na
budowie zaufania i wspólnych wartości.

WYMIANA

SIEĆ

NAUKA, DZIELENIE SIĘ, INNOWACYJNOŚĆ
Podróż żywności z gospodarstwa rolnego
na talerz konsumenta coraz częściej odbywa
się w krótkich łańcuchach dostaw
w całej Europie. Przyszedł czas
na podzielenie się doświadczeniem!

KORZYSTNA SIEĆ WZAJEMNYCH
KONTAKTÓW
Zebranie 100 dobrych praktyk z całej Europy
połączonych poprzez 25 regionalnych węzłów,
wspieranie oddolnych innowacyjnych inicjatyw,
poprawa poziomu wymiany wiedzy i doświadczenia.

NATURA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROMOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
WŚRÓD ROLNIKÓW I SPOŁECZEŃSTWA
Podejście wielopodmiotowe, w które
zaangażowani są najważniejsi interesariusze poza
głównymi graczami branży rolno-spożywczej,
przyczyni się do współtworzenia innowacyjnej ścieżki
ochrony przyrody, żywności i lokalnego środowiska.

LEPSZE WYKORZYSTANIE
NASZEJ ZIEMI
Krótkie łańcuchy dostaw mają pozytywny
wpływ na środowisko oraz na aspekty
związane z ludzkim zdrowiem i dobrym
samopoczuciem, a także z zapewnieniem
ciągłości dostaw.
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