Mezinárodní sympozium a 3. Progress Workshop v rámci projektu
ReSource „Přeměna problémů v potenciály“
Ve dnech 27. – 29. října 2010 se v rodném městě Martina Luthera, v německém Eisleben,
konalo již třetí pracovní setkání 10 partnerů mezinárodního projektu ReSource. Akce se
zúčastnilo 30 zástupců ze zemí střední Evropy, jmenovitě z Maďarska, České republiky,
Rakouska, Slovinska a Německa.
Úvodní den setkání byl spojen s účastí partnerů
projektu na mezinárodním sympoziu s názvem
„Existuje život po těžbě“ konaném v německém
Lipsku za účasti expertů z oblasti regionálního
rozvoje ze 7 evropských zemí. Obsahem tohoto
setkání a následné diskuse bylo představit
možnosti, jak mohou evropské regiony po
ukončení těžby využít své potenciály.
Následující 2 dny byly věnovány pracovním jednáním ohledně stávajícího stavu projektu,
plánu na následující období, výměnu zkušeností a možných zlepšení projektu, který se právě
nachází ve své polovině.
Důvodem pro vytvoření projektu ReSource byla
potřeba
podpořit
udržitelný
rozvoj
na
středoevropských územích postižených těžbou.
Jedná se o iniciativu spolupráce malých a
středních měst, případně mikroregionů a
vzdělávacích institucí, univerzit. Projekt začal
v lednu 2009 a bude dokončen v květnu 2012.
Rozpočet dosahuje ke 3 milionům Eur a je
spolufinancován z ERDF, prostřednictvím
programu Central Europe.
Volba místa konaní je projektu příznačná, neboť Eisleben je nyní jedno z nejhezčích center
dřívější těžby mědi v oblasti Mansfeld-Southern Harz. Tento region se po ukončení těžby
v roce 1990 zařadil mezi hospodářsky nejslabší území německého státu Sasko-Anhaltsko.
Míra nezaměstnanosti tehdy výrazně přesahovala republikový průměr a počet obyvatel
dlouhodobě klesal v důsledku odchodu obyvatel do jiných regionů.
Partnerem projektu za Českou republiku je Mikroregion Sokolov – východ. Cílem jeho účasti
v projektu je předpřipravit možnosti dalšího rozvoje regionu poté, co zde bude ukončena
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těžba. Spolupráce a získávání zkušeností od partnerů s podobnými problémy v jiných zemích
EU je pro nás nepopiratelně přínosnou zkušeností.

Pro více informací a detailů o projektu ReSource prosím navštivte internetové stránky
projektu www.resource-ce.eu. Případně kontaktujte Ing. M. Makovičku, manažera
Mikroregionu Sokolov – východ a zástupce české strany v projektu (m.makovicka@email.cz,
+420 603 322 411).
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