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W    Další informace naleznete: 
 
 

https://www.ruralfacilitator.eu 
 
 
 

@RuralFacilitatorErasmusPlus 
 
 

Společné školení partnerů projektu ve Francii 
Na začátku září 2021 se partneři projektu Rural Facilitator sešli ve Francii, přesněji v 
Dullinu v regionu Lyon, aby diskutovali o postupech zavedených ve Francii v oblasti 
krátkých potravinových řetězců. 

 

První den v Lyonu jsme zahájili 
prezentacemi zástupců DRAAF 
(Regionální ministerstvo zemědělství, 
potravinářství a lesnictví) a Cap Rural 
(středisko zdrojů pro místní rozvoj a 
profese). Partneři tak mohli pochopit 
obecné souvislosti krátkých okruhů ve 
Francii a zapojení státu a regionů do nich. 
Francouzská vláda totiž podporuje rozvoj 
těchto řetězců prostřednictvím zákonů a 
plánů, které podporují používání 
kvalitních potravinářských výrobků ve 
veřejném stravování. Odpoledne nám 
přednášela osoba, která má na starosti 
územní potravinový plán v jedné 
venkovské obci, a manažerka soukromé 
společnosti "la ceinture verte", která 
podporuje zakládání ekologických 

zahrádek v okolí měst. 
Tyto dvě prezentace přiblížily různé 
iniciativy krátkých potravinových řetězců 
(soukromých i veřejných), překážky, 
kterým čelí, a řešení, která nacházejí. 

https://www.ruralfacilitator.eu/
https://www.facebook.com/RuralFacilitatorErasmusPlus/


 

Během následujících dvou dnů jsme mohli 
navštívit další iniciativy, jako např: 
• prodejnu výrobců, 
• pekárnu, která peče chléb v peci na 

dřevo, 
• restauraci, která při vaření používá 

výhradně místní produkty, 
• a mnoho dalšího! 
Zajímavý koncept sdíleného domu s 12 
lidmi, kteří v tomto sdíleném prostoru žijí 
a pracují, byl představen v dalších dnech 
školení. Například soustružník dřeva, 
který pracuje v "Château Partagé", nabízí 
svůj dřevěný odpad do pece pro pekaře v 
přízemí a své piliny pro koně 
ekologického zemědělce. Tímto 
způsobem jsou zdroje sdíleny a pocházejí 
z co nejbližšího okolí. 

 
Společné školení partnerů projektu bylo 
velmi poučné a umožnilo nám také setkat 
se a vyměnit si informace o rozdílech mezi 
jednotlivými partnerskými zeměmi, v 
rámci krátkého dodavatelského řetězce 
potravin. 

 

Potravinová politika ve 
Francii 

Podporována dvěma 
ministerstvy 

Ministerstvem zdravotnictví 
(zdravá výživa) 
Ministerstvo životního 
prostředí (zaměření na 
zemědělskou produkci 
zdravých, udržitelných, 
sociálně a ekonomicky 
životaschopných potravin). 

 
Dva hlavní body v národním 
potravinovém plánu: 

 
1) Hromadné stravování: zákon 
Egalim vyžaduje od 1. 1. 2022 
alespoň 20 % ekologických  
a 50 % "kvalitních" dodávek  
ve veřejných restauracích. 

 
2) Územní potravinové plány 
(PAT): Stát spoléhá na to, že 
území budou hnací silou při 
přechodu k potravinám a jejich 
přemisťování, aby se vytvořil 
udržitelný potravinový systém. 
Stát finančně pomáhá vzniku PAT 
(100 000 eur na 3 roky). 
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