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TVG™ DELEGACIJA NA »UFGC Stuttgart ‘23« 
 

….Dobrodošli v družini Urban Future       
Gerald Babel-Sutter 

soustanovitelj & izvršni direktor 
Graz, 9. december 2022 

 
Cankova, 04. januar 2023  

 

Druženje z ustvarjalci vpliva za spremembe. 
 

Urban Future Global Conference Stuttgart 2023 je v letošnjem letu največji evropski in najbolj interdisciplinaren 

urbani dogodek, na katerem se vsako leto srečujejo in povezujejo danes najbolj aktivni in predani CityChangerji, ki 
izmenjujejo izkušnje in oblikujejo nova omrežja vpliva spremembe v urbanih sredinah in širšem okolju. 
 

Na »UFGC Stuttgart ‘23« bo sodelovalo več kot 200 mestnih delegacij, udeleženci prihajajo iz najrazličnejših organizacij, z vseh 

hierarhičnih ravni ter iz več kot 30 ključnih gospodarski disciplin (mobilnost, energija, IT, inovacije, javni prevozi, stanovanja gradnja, 

urbanistično načrtovanje, avtomobilska industrija, arhitekturo, nepremičnine,..) ter področij financ, znanja, raziskav, državljanske 

akcije, politike, javne uprave itd. Skupna točka te raznolike skupine je predanost in odločenost sodelovati pri ustvarjanju bolj 

trajnostnih mest in življenjskega okolja v Evropi in na Zemljinem planetu. 
 

 

Ključna dejstva 

Lokacija  Stuttgart, Zveza dežela Baden Württemberg, Nemčija 

Datumi  21. - 23. junija 2023 

Občinstvo  več kot 2.500 udeležencev iz več kot 80 držav 

 

Vsebina in program 
 

Getting it done - TRANSFORMING TO NET ZERO 

Mesta se morajo preoblikovati in mnoga to tudi počnejo. Ta sekcija bo govorila o tem, kako to narediti, katerim napakam se je treba 

izogniti na poti, katere ekipe in veščine so potrebne, kako dati prednost ukrepom in kako sodelovati z državljani, da bi uspeli. 
 

From talking to doing -SUSTAINABLE MOBILITY 

V mestih gre le za mobilnost. Toda urbana mobilnost je tudi velik vir različnih emisij, resna varnostna grožnja za ranljive državljane in 

velik uporabnik javnega prostora. To programsko področje raziskuje, kako natančno in uspešno mesta spreminjajo svojo mobilnost, 

spreminjajo vedenje posameznikov, premagujejo izzive in preoblikujejo infrastrukturo. 
 

WHAT IT TAKES TO RE(ACTIVATE) SPACE - LIVABLE NEIGHBOURHOODS 

Visoka kakovost bivanja postaja konkurenčna prednost mest. Poleg tega ima preoblikovanje sosesk potencial povečanja trajnosti, 

zmanjšanja emisij in sočasni  krepitvi družbenega tkiva. Spoznajte tiste, ki so pri tem in oblikovanju infrastrukture zelo uspešni. 
 

ACTIVATING THE FULL POTENTIAL - PUBLIC COLLABORATION 

Ta konferenčna vsebina bo preučila uspešne prakse sodelovanja in sodelovanja, pri čemer se bo osredotočila na to, kako lahko tako 

državljani kot uprave postanejo gonila preobrazbe – z medsebojnim sodelovanjem pri upravljanju mest ter s hitrejšim inoviranjem in 

izvajanjem programov za sočasno krepitev socialne kohezije.  

 

Poslovna priložnost? Koga boste srečali? 

➢ več kot 200 delegacij mest 

➢ udeleženci iz najrazličnejših organizacij, z vseh hierarhičnih ravni  

➢ predstavniki več kot 30 ključnih gospodarski disciplin (mobilnost, energija, IT, inovacije, javni prevozi, stanovanja 

gradnja, urbanistično načrtovanje, avtomobilska industrija, arhitekturo, nepremičnine,..)  

➢ nosilci področij financ, znanja, raziskav, državljanske akcije, politike, javne uprave…  

❖ skupnost CityChangerjev – ljudi in organizacij. Skupna točka te raznolike skupine je predanost in odločenost 

sodelovati pri ustvarjanju bolj trajnostnih mest in življenjskega okolja v Evropi in na Zemljinem planetu. 
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Delegacijia »TVG UF’23«  

Oder in priložnost za udeležbo z ugodnostmi 

➢ Biti prisoten – “info point” - stojnica na prireditvenem prostoru – »UFGC Expo Lounge« 

➢ Biti viden - komunikacije 

➢ Ustvarjanje poslovnih priložnosti - B2B mreženje 

➢ Biti na odru – vključenost v program konference in spremljajoče dogodke 

 

Na kratko o TVG™ - inovativno stičišče razvojne platforme TVG™. 
 

Primarna naloga oktobra 2020 ustanovljenega Inštituta je snovanje, razvoj in izvedba projektnih vsebin TVG tehnologij 

- nosilnega stebra razvojne platforme. Dejavnost je osredotočena predvsem na aplikativni razvoj uporabe materialov 

industrijske konoplje in njeno uporabo v trajnostnih tehnologijah ter izdelavi naprednih in inovativnih proizvodov. 

Pri tem sodeljuje z uveljavljenimi nosilci znanja in praks ter ustvarja projekte in priložnosti za vlaganja zasebnih 

investitorjev ter koriščenje nepovratnih finančnih sredstev EU za zeleni prehod. 
 

DELEGACIJA »TVG UF‘23« - ponudba in cenovni paket storitev 
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Prijave 
 

Pisne prijave – naročila sprejema TRAJNOSTNA VAS GORIČKO so.p. - zavod za spodbujanje razvoja lokalnih 

skupnosti so.p., Cankova 25,  9261 Cankova, ki je pooblaščeni izvajalec projekta TVG delegacije »TVG UFGC ‘23«.  

Prosimo, da pisno prijavo – naročilo pošljete po elektronski pošti na elektronski naslov tvg@aerogel.si. Na svoji prijavi 

– naročilu poleg imena in priimka prijavljenega udeleženca delegacije »TVG UF'23« navedite tudi ceno izbranega paketa 

storitev ter podatka o plačnika računa za udeležbo. 

 

Dobrodošli v delegaciji partnerjev »TVG UF'23«!  

 

Predsednik Sveta zavoda   Podpredsednica Sveta zavoda  

Milan Zrim     Gerti Neubauer  

 

 

 

 


