Inovativno upravljanje kratke verige preskrbe s hrano
Kako spodbuditi rast kratkih verig preskrbe s hrano v Evropi
glede števila sodelujočih pridelovalcev in obsega trgovanja,
da bi se tako povečal dohodek kmetije?
S tem vprašanjem se je ukvarjalo 20 strokovnjakov, ki so sodelovali v fokusni skupini EIP-AGRI za inovativne kratke
verige preskrbe s hrano. Strokovnjaki so končno poročilo predstavili novembra 2015.
Skupina je analizirala različne modele kratkih verig preskrbe s hrano v Evropi. Razprave so bile osredotočene na
iskanje modelov, ki bistveno izboljšajo dohodek kmetov in bi jih bilo mogoče razširiti. Skupina se je strinjala, da največ
možnosti ponujajo sodelovalne kratke verige preskrbe s hrano, saj za zdaj ni mogoče opredeliti enega samega modela,
ki bi bil najprimernejši za širjenje. Sodelovalne dejavnosti je na splošno opredelila kot dejavnosti, pri katerih se več
kot en kmet, pridelovalec hrane, organizacija ali posameznik strinjajo, da bodo sodelovali zaradi teh vzajemnih koristi:
►boljšega nabora proizvodov, ki so na voljo potrošnikom;
►izmenjave virov med pridelovalci in predelovalci;
►vzdrževanja lokalne infrastrukture verige preskrbe s hrano (kot so klavnice);
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►manjše konkurence med malimi proizvajalci;
►vzajemne podpore pri preprečevanju osamitve in stresa.

Skupina je na podlagi svojih izkušenj iz prakse iskala dejavnike, ki ogrožajo razširjanje, in se odločila obravnavati ta
štiri velika področja izzivov, s katerimi se spoprijemajo sodelovalne kratke verige preskrbe s hrano:
►vzpostavitev in pridobivanje podpore,
►razvoj proizvodov,
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►infrastruktura in logistika.

“Kratke verige preskrbe s hrano v Evropi so zelo raznolike, vendar kmetijam omogočajo, da si
s približanjem potrošniku zagotovijo večji delež maloprodajne cene hrane. Fokusna skupina je
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za organizacijske, tehnične in finančne ovire, ki omejujejo razširjanje
donosnih kratkih verig preskrbe s hrano, da bi od njih imelo korist več kmetij. Upam, da bodo
kmetje in oblikovalci politik z našimi priporočili te ovire premagali.”

- Martin Collison (Združeno kraljestvo), strokovnjak pri fokusni skupini EIP-AGRI za inovativne kratke verige preskrbe
s hrano -

financirala
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Ideje za operativne skupine

► Zagotovitev finančnih sredstev za naložbe v nove tehnologe ali opremo za inovativne proizvode ali preskušanje.
► Usklajevanje potreb podjetij s ponudniki tehnologij ali proučitev, kako bi se tehnološke inovacije lahko prilagodile
potrebam področja kratke verige preskrbe s hrano (npr. z zmanjševanjem, poenostavljanjem ali mehkimi tehnologijami).
► Vzpostavitev ozemeljskih jamstvenih shem, primernih za male kmete in pridelovalce, ki delujejo v kratki verigi
preskrbe s hrano.
► Vzpostavitev ozemeljskih središč za hrano ali enotnih kontaktnih točk, ki skupinam kmetov in proizvajalcev
omogočajo sodelovanje pri izpolnjevanju potreb velikih potrošnikov.
► Vzpostavitev sodelovalnih logističnih in distribucijskih rešitev ter opredelitev najučinkovitejših poti in priložnosti
za zapolnitev in skupne dostave.

Potrebe po raziskavah iz prakse

► Modeli financiranja za sodelovalne kratke verige preskrbe s hrano, kot so množično financiranje, medsebojno
posojanje in tvegani kapital.
► Ovire za novince, kot je dostop do zemljišč in kreditov ter poznejših poslovnih modelov.
► Ovire za uporabo in sprejemanje tehničnih inovacij za podporo sodelovalnim kratkim verigam preskrbe s hrano.
► Modeli, orodja in načini vrednotenja vpliva kratkih verig preskrbe s hrano na posameznem ozemlju.
► Vloga in prispevek kratkih verig preskrbe s hrano pri vzdrževanju družbene in finančne sposobnosti oddaljenih
podeželskih skupnosti.
► Kratke verige preskrbe s hrano in njihova vloga (zdaj in v prihodnosti) pri zagotavljanju boljšega dostopa do cenovno dostopne in zdrave hrane za najranljivejše skupine v družbi.
► Vloga kratkih verig preskrbe s hrano pri zmanjšanju izgube hrane in zavržene hrane.
► Prehranska kakovost hrane, ki izvira iz kratkih verig preskrbe s hrano, v primerjavi s prehransko kakovostjo hrane,
ki izvira iz običajnih maloprodajnih verig. Razvrstitev sodelovalnih kratkih verig preskrbe s hrano, da se opredelijo
vrste, ki so v posameznem primeru najuspešnejše, ter podpora, strukture upravljanja in potrebne inovacije.

Druga priporočila

Končno poročilo vsebuje priporočila za politike, usposabljanje in širjenje dobrih praks.

Za več zamisli za operativne skupine in potreb po raziskavah glejte končno
poročilo fokusne skupine.

Več informacij
Spletna stran fokusne skupine
Končno poročilo fokusne
skupine

Navdihujoče ideje
- Kmetija Craiqie: »Ne prodajamo samo proizvodov, ampak doživetje.«
- Pametna logistika za povezovanje pridelovalcev in potrošnikov
- Prispevek v medijih: Kako lahko kratke verige preskrbe s hrano
prispevajo k povečanju dohodkov kmeto
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Pridružite se mreži EIP-AGRI!
Registrirajte se na www.eip-agri.eu , kjer lahko najdete kolege, projekte, ideje in vire za spodbujanje
inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu.
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