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2021-ben virtuális esemény lesz a Grüne Woche
IGW Digital: a programot élőben közvetítik

Fotó: Press International Green Week

A Rooting for Tomorrow (A holnap gyökerei) szlogennek megfelelően a jövő évi Zöld Hét
középpontjában a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a kertészet legújabb témái állnak. „A
színpadainkból TV-stúdió lesz” - mondta Lars Jaeger. Mind a nyitó sajtótájékoztatót, mind a nem
kereskedelmi szponzorokkal megtartott nyitó rendezvényt, valamint az előadásokat és a vitaköröket
is élőben közvetítik az interneten, és elérhetővé teszik a szélesebb közönség számára. 100 százalék
virtuális, vagy visszatérünk a normálishoz? Új munka- és részvételi formák - lehetőségek a vidéki
térségek számára, címmel a Szövetségi Mezőgazdasági Minisztérium Vidékfejlesztési Fórumot
szervez, amely virtuális platformot nyújt a párbeszédhez, a megbeszélésekhez és az ismeretek
cseréjéhez.
A 2021-es programban Startup Napokat szerveznek és „átadják” a Regionális Csillag Díjat is.
A Startup Napokon olyan agrár-technológiai és élelmiszeripari technológiai startupok után kutatnak,
amelyek értékelhető és piacra kész termékekkel képesek teljesíteni az ENSZ fenntarthatósági
céljait.
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Az IGW Digital keretében a startupokat első körben zsűrizik, a legjobb ötletekkel rendelkezők ezt
követően egyéni szakértői segítséget is kapnak, egyebek között az élelmiszer- és a mezőgazdasági
ágazat szereplőitől. A benyújtás határideje december 15.
A Regionális Csillag Díj fő hangsúlya is a fenntarthatóságon van. A Német Régiós Díjat a
Lebensmittel Praxis szakfolyóirat és a Nemzetközi Zöld Hét adja át azon előremutató koncepciókért,
amelyek az innováció, a prezentáció, az együttműködés és a szervezés kategóriában hangsúlyozzák
a regionális termelést.
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GFFA: „Hogyan tápláljuk a világot?”
Hogyan lehet táplálni a világot járványok és éghajlatváltozás idején? Ezt a kérdést teszi fel az
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Globális Fórum (GFFA). Az eseményt az IGW Digital-lal
párhuzamosan rendezik meg 2021. január 18. és 22. között. Jövőre a GFFA a virtuális párbeszédre
összpontosít, miközben fórumok és pódiumbeszélgetések továbbra is zajlanak. A GFFA-n mintegy
2000, a politikát, az üzleti életet, a tudományt és a társadalmat képviselő a világ számos országából
„érkező” személy vitatja meg az élelmiszer- és agrárpolitikai kérdéseket.
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