Přínosy mezinárodního projektu ReSource pro Sokolovsko se začínají rýsovat
Mikroregion Sokolov – východ jako partner mezinárodního projektu ReSource („Využití
hornictví pro trvale udržitelný rozvoj někdejších těžebních měst a regionů ve Střední
Evropě“), do kterého je zapojeno celkem 7 těžebních regionů a další 3 vědecké organizace z 5
zemí Střední Evropy, aktivně pracuje na výstupech projektu. Projekt byl zahájen 1. ledna
2009 a poběží do 31. března 2012.
V prvním pololetí roku 2009 proběhla řada pracovních setkání
národního i mezinárodního charakteru, na kterých byla
veřejnost a klíčoví regionální hráči o projektu informováni.
Obsahem tohoto projektu je přeměnit problémy regionů
zasažených těžbou v šance pro budoucí, trvale udržitelný
rozvoj.
19. září proběhl v německém městě Großräschen v pořadí
druhé mezinárodní setkání všech partnerů projektu. V rámci
tohoto dvoudenního programu proběhl jednak tzv. progress workshop, tzn. pracovní setkání,
na kterém jednotliví účastníci prezentovali svůj dosavadní pokrok v rámci projektu a dále
plány na budoucí období, zasedal také řídící orgán celého projektu, proběhl kurz komunikace
v rámci projektu a na závěr se konaly paralelní workshopy jednotlivých tématicky
zaměřených pracovních skupin projektu.
Hlavním přínosem projektu pro Sokolovsko je
vypracování celkem 4 studií, přičemž nejdůležitější
bude studie urbanistická, jež bude komplexně řešit
rekultivaci a revitalizaci území v okolí lomů Jiří,
Družba a později Marie. Nositeli rozvojových projektů,
které budou v rámci této studie řešeny, jsou především
místní obyvatelé. Realizace studie proběhne tzv.
komunitní formou, tzn. vedle jiného prostřednictvím
několika veřejných komunitních setkání.
Zástupci mikroregionu v současné době připravují
zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zpracování
této urbanistické studie. Návrh obsahu studie byl
pracovníky mikroregionu konzultován s německými
kolegy z instituce IBA Fürst-Pückler-Land Cooperation,
kteří mají bohaté zkušenosti právě s rekultivací a
revitalizací území po těžbě.
Kromě velké urbanistické studie budou vypracovány 3
tématické studie. První z nich je zaměřena na důlní vody a možnosti jejího využití pro
energetické účely. Druhá studie bude mít za úkol zpracovat strategii na změnu negativního
image regionu a prohloubení sounáležitosti obyvatelstva s regionem a to především skrze
využití dědictví hornictví. Poslední studie bude směřovat do oblasti cestovního ruchu – jejím
úkolem bude navrhnout turistické trasy s hornickou tématikou.
Projekt ReSOURCE je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE, který je
spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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