Pokroky mezinárodního projektu ReSource
Mezinárodní projekt ReSource („Využití hornictví pro trvale udržitelný rozvoj někdejších
těžebních měst a regionů ve Střední Evropě“), jehož je Mikroregion Sokolov – východ spolu
se 6 dalšími těžebními regiony a 3 vědeckými organizacemi z 5 zemí Střední Evropy
partnerem, se pomalu dostává do poloviny svého trvání. Projekt byl zahájen 1. ledna 2009
a bude ukončen 31. března 2012. Jeho obsahem je přeměnit problémy regionů zasažených
těžbou v šance pro budoucí trvale udržitelný rozvoj.
Projekt má za sebou od svého zahájení již řadu aktivit jak na národní úrovni jednotlivých
partnerů, tak na mezinárodní úrovni. Jsou vypracovány první hmotné výstupy projektu
a probíhá řada bilaterálních a multilaterálních jednání.
Pro Mikroregion Sokolov – východ budou v rámci projektu vypracovány 4 studie. Jednou
z nich bude „Urbanistická studie rozvoje území Sokolovska“, jejímž cílem je komplexní
řešení rekultivace a revitalizace území v okolí lomů Jiří, Družba, Marie. Realizace studie
proběhne tzv. komunitní formou, tzn. prostřednictvím několika veřejných workshopů.
Kromě této studie budou vypracovány další 3 tématické studie: „Strategie změny image
regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit“, „Studie využití hornických krojů
jako součásti kulturního dědictví hornictví pro rozvoj cestovního ruchu na Sokolovsku“ vč.
„Plánu zapojení hornických atrakcí do turistických cest“ a poslední bude „Studie vyžití
geotermální energie a podzemních vod na poddolovaných územích Sokolovska“.
Hlavní aktivitou Mikroregionu Sokolov – východ v minulých měsících bylo uskutečnění
výběrových řízení na všechny studie, kterým předcházela řada projednávání jejich zadání ať
již s institucemi na regionální úrovni, tak s partnery projektu ReSource. Za tímto účelem
proběhlo 9. prosince 2009 pracovní setkání s německou organizací IBA Fürst-Pückler-Land
Cooperation, která má bohaté zkušenosti s rekultivacemi a revitalizací krajiny po těžbě.
31. března a 12. května 2010 se představitelé
Mikroregionu zúčastnili, na základě pozvání
organizace IBA, workshopů spojených se zpracováním
a projednáváním návrhů na revitalizaci území po
těžbě. Při této příležitosti byly s odborníky
prodiskutovávány obsahy jednotlivých studií, které
tvoří výstupy projektu pro Mikroregion.
V termínu 12. – 14. dubna 2010 proběhlo
v maďarském městě Salgótarján v pořadí třetí
mezinárodní setkání všech partnerů projektu.
V rámci tohoto třídenního programu byla
uspořádána
veřejná
konference,
progress
workshop, tzn. pracovní setkání, na kterém
jednotliví účastníci prezentovali svůj dosavadní
pokrok v rámci projektu, plány na budoucí období
a dále zasedal řídící orgán celého projektu. Na
závěr se konaly paralelní workshopy jednotlivých
tématicky zaměřených pracovních skupin
projektu.

