POTRAVINY: OKRUHDÔVERY, MIESTO
STRETNUTIA VÝROBCOV A SPOTREBITEĽOV

SKIN to je ambiciózna iniciatívav oblasti
krátkych potravinových výrobných
a dodávateľských reťazcov, zameraná
na vybudovanie kvalitatívne nových
vzťahov v spoločenstve, kde potraviny
vystupujú ako sprostredkovateľ medzi
farmármi a spoločnosťou

CIELE
•
•
•
•
•
•

Odstránenie fragmentácie vedomostío úspešných skúsenostiachv
agropotravinárskom priemysle
Bezprostredné spojenie dvoch koncov potravinového reťazca: medzi
výrobcami a spotrebiteľmi
Združenie výrobcov so spotrebiteľmi
Vytvorenie základu pre vzájomnú dôveru medzi výrobcami a
spotrebiteľmi
Formovanie krátkeho reťazca na základe spoločných hodnôt a predstáv
o potravinách, ich pôvode a spôsobe výroby
Podpora regionálnych inovácií, ktoré sú založené práve na prístupe
«zdola dohora» a zahrňujú vzájomné potreby všetkých strán

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY
•
•
•
•
•
•

Určenie 100 úspešných skúsenostípre podporustúpajúcichinovácií v oblasti
krátkych potravinovýchvýrobných a dodávateľských reťazcov (KVDR),
základom ktorých sú potreby všetkých zainteresovaných strán
Uskutočnenie 6 tematických inovačných seminárovprepozvaných stakeholderov s cieľom vyprodukovania 30 ideí pre novátorské regionálne projekty
Organizovanie tréningových podujatí prepodporurozvoja10 inovačných
projektov
Zvýšenie rovinyinformovanosti prostredníctvom inovačných nástrojov šírenia
informácií a podpory komunikácie
Vytvorenie stále fungujúcejsiete zainteresovaných strán, ktoré zameriavajú
svoje úsilie na zvýšenie efektivity KVDR
Zvýšenie roviny dˇalšieho zapojenia všetkých zainteresovaných strándo
fungovaniasiete prostredníctvom výmeny skúseností, šírenia vedomostí
a inovačnej činnosti v oblasti agropotravinárskeho priemyslu

REŤAZEC

VYBUDOVANIE NOVÉHO
SPOLOČENSTVAVZŤAHOV
Krátke potravinové výrobné
a dodávateľské reťazce (KVDR)
charakterizuje maximálne jeden
sprostredkovateľ medzi výrobcom
a spotrebiteľom.

BLÍZKOSŤ

FARMY, POTRAVINY A SPOLOČNOSŤ:
SPOLU, BLIŽŠIE
Blízkosť má určujúcu úlohu v KVDR,
ako v zemepisnom priestore,
tak aj v sociálnej oblasti. KVDR
to je obnovenie dôverných vzťahov
a vybudovanie systému spoločných hodnôt.

VÝMENA

ŠTÚDIUM, ŠÍRENIE, OBNOVENIE
Dodávanie potravín od výrobcov
spotrebiteľom rastie v rámci celej Európy,
ale bez určeného spoločného smerovania.
Prišiel čas pre výrobcov a spotrebiteľov, aby
sa stretli a určili jediný smer pre spoločné
kvalitatívne zmeny!

PRÍRODA

PRISPIEVANIE K CIRKULÁRNOSTI MEDZI
FARMÁRMI, SPOLOČNOSŤOU A ŽIVOTNÝM
PROSTREDÍM
Multiaktérsky prístup,ktorý zahŕňa kľučových
hráčov, bude podporovať spoločné
vypracovanie inovačných spôsobov ochrany
prírody, potravín a lokálneho prostredia.

SIEŤ

VIACERO MALÝCHFRAGMENTOV VYTV
ÁRAJÚ UCELENÝ OBRAZ
Vytvorenie Európskej siete zo 100
úspešných skúseností prepojených
25 regionálnymi strediskamipre
odstráneniefragmentácie vedomostí a podporu
stúpajúcichinovačných iniciatív.

UŽÍVANIE PÔDY

ZABEZPEČENIE LEP ŠIEHO
UŽÍVANIA PÔDY
KVDR pozitívne ovplyvňujú nielen životné
prostredie, ale aj určité množstvo iných
aspektov, medzi ktorými sú zdravotný stav
a blahobyt človeka, ekonomická stabilita
a stálosť potravinových dodávok.
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