
PROGRAM

10 00. Köszöntő
Magyarország stuttgarti főkonzuljaDr. Izsák András

10 10–10 30. . Magyarország és Baden-Württemberg hozzájárulása
a fenntarthatósági fordulathoz

az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaságSteiner Attila ·
fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára

a baden-württembergi Gazdasági, Munkaügyi és IdegenforgalmiJohannes Jung ·
Minisztérium stratégiai, jogi, külkereskedelmi és európai részlegét vezető helyettes
államtitkára

10.30–11.20 Fenntarthatósági célok megvalósítása Duna-régiós
programokban – pódiumbeszélgetés jó gyakorlatok bemutatásával
Moderátor: Dr. Schrick-Szenczi Judit · az EU Duna-Régió Stratégia 8. prioritásáért felelős
baden-württembergi koordinátor

Sebastian Rihm · az ulmi Duna Iroda igazgatója
Hálózat a fenntartható mobilitásért a Duna mentén ( Transdanube Travel Stories)
fenntartható turizmus a Duna-régióban

a Pannon Üzleti Hálózat igazgatója, a Mesterséges Intelligenciáért felelősBarta Balázs ·
munkacsoport vezetője a Duna-Régió Stratégia 8. prioritásán belül
A restart_4Danube programtól a fenntartható városrehabilitációig
(BW-Partner: Steinbeis Europe)

projektmanager, BIOPRO Baden-WürttembergSergi Costa ·
Biogazdaság, bioalapú értékláncok a Duna-régióban: „GoDanuBio”

— A résztvevők kérdései

— Kávészünet

11.30–12.30 Fenntarthatósági koncepcióval rendelkező projektek
a Duna-régióban baden-württembergi és magyar szereplőkkel
Moderátor: Dr. Schrick-Szenczi Judit · az EU Duna Régió Stratégia 8. prioritásáért felelős
baden-württembergi koordinátor

igazgató, CédrusNet-Erasmus IntézetSárközy Erika ·
elnök, CédrusNet EgyesületLakó-Tóth Edit ·

CédrusNet® társadalmi innovációs program - egy bevezetett modell a gyorsan idősödő
társadalom fenntartható működéséhez
(BW-Partner: BioLago e.V.)

stratégiai igazgató, MOL-Pannon Egyetem Körforgásos GazdaságTóth Tihamér ·
Tudományos és Innovációs Park
Innovációs park modell a zöld gazdaságért (körforgásos gazdaság, hidrogéngazdaság,
akkumulátorok újrahasznosítása, fenntartható vízgazdálkodás)

intézetvezető, Víz- és Környezetgazdálkodási IntézetProf. Dr. Tamás János ·
Urban Hidrology - energia és környezet kutatási projekt
(BW partner: Környezetvédelmi, Éghajlat- és Energiaügyi Minisztérium)

vezető szakértő, Digitális Jólét ProgramCsiky-Mészáros Ádám ·
A kis falvak életminőségének és fenntarthatóságának javítása intelligens
megoldásokkal, a meglévő erőforrások digitális támogatásával

— Büfé

10.00–13.30 Kis pop up „fenntarthatósági vásár” termék- és
cégbemutatóval, B2B-találkozóval (Aalen terem)

Az angol nyelvű rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

A személyes részvételre a rendezvény napján érvényes
koronavírus rendelkezések betartásával kerülhet sor.

https://fenntarthatoertekteremtes.rsvpify.com

Az online csatlakozáshoz szükséges linket
a rendezvény előtt megküldjük.

Fenntartható
értékteremtés a Duna-régióban

Párbeszéd és innovatív tudáscsere
a fenntarthatóság iránt elkötelezett intézményekkel

és vállalatokkal

2021. november 16.
Stuttgart · Haus der Wirtschaft · Berta Benz terem
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