ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ: СФЕРА ДОВІРИ
МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ

SKIN це амбітна ініціатива в галузі
коротких ланцюгів виробництва
та постачання продуктів
харчування, спрямована на
побудову якісно нових відносин
у спільноті, де продовольство
виступає посередником між
фермерами та суспільством
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Подолання фрагментації знань про успішні практики в агро-харчовій
промисловості
Безпосереднє з’єднання двох кінців харчового ланцюга: між
виробниками та споживачами
Об’єднання виробників із споживачами
Створення підґрунтя для взаємної довіри між виробниками та
споживачами
Формування короткого ланцюга на основі спільних цінностей та
понять про продукти харчування, їх походження та спосіб виробництва
Сприяння регіональним інноваціям, які базуються саме на підході
«знизу вверх» та включають взаємні потреби всіх сторін

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ
•

•

•
•
•

•

Визначення 100 успішних практик задля підтримки висхідних інновацій
у сфері коротких ланцюгів виробництва та постачання продуктів
харчування (КЛВП), основою яких є потреби всіх зацікавлених сторін
Проведення 6 тематичних інноваційних семінарів для запрошених
стейкхолдерів з метою продукування 30 ідей для новаторських
регіональних проектів
Організація тренерських заходів для підтримки розвитку 10
інноваційних проектів
Зростання рівня обізнаності через інноваційні інструменти
розповсюдження інформації та підтримки комунікації
Підвищення рівня подальшої залученості усіх зацікавлених сторін
у роботі мережі через обмін досвідом, розповсюдження знань та
інноваційної діяльності в сфері агро-харчової промисловості
Створення постійно діючої мережі зацікавлених сторін, які
спрямовують свої зусилля на покращення ефективності КЛВП

ЛАНЦЮГ

ОБМІН

МЕРЕЖА

ПОБУДОВА ЯКІСНО НОВИХ
ВІДНОСИН У СПІЛЬНОТІ

НАВЧАННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ,
ОНОВЛЕННЯ

БЕЗЛІЧ МАЛЕНЬКИХ ФРАГМЕНТІВ
СКЛАДАЮТЬ ЦІЛІСНУ КАРТИНУ

Короткі ланцюги виробництва та
постачання продуктів харчування (КЛВП)
характеризуються максимально одним
посередником між виробником і споживачем.

Доставка продуктів харчування від виробників
до споживачів збільшилися по Європі, але без
визначеного спільного напрямку руху. Настав
час для виробників та споживачів зустрітися
та окреслити єдиний маршрут для спільних
якісних змін!

Створення Європейської мережі із 100
успішних практик з’єднаних 25 регіональними
вузлами для подолання фрагментації знань
та підтримки висхідних інноваційних ініціатив.
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ФЕРМИ, ПРОДУКТИ
ХАРЧУВАННЯТАСУСПІЛЬСТВО:
РАЗОМ, БЛИЖЧЕ

СПРИЯННЯ ЦИРКУЛЯРНОСТІ СЕРЕД
ФЕРМЕРІВ, СУСПІЛЬСТВА ТА
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Близькість має визначну роль в КЛВП,
як в географічному просторі так і в соціальній
сфері. КЛВП це відновлення відносин довіри
і побудови системи спільних цінностей.

Багатоакторний підхід, який включає
ключових гравців, буде підтримувати спільну
розробку інноваційних шляхів догляду
за природою, продуктами харчування та
локальним середовищем.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРАЩОГО
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ

КЛВП позитивно впливають не тільки на
навколишнє середовище, але й на ряд інших
аспектів, серед яких здоров’я та благополуччя
людини, економічна стабільність та стійкість
продовольчих поставок.
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