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Mezinárodní sympozium a 4. Progress Workshop v rámci projektu
ReSource „Přeměna problémů v potenciály“
V první polovině května 2011 se v rakouském
městě Leoben konalo v pořadí již čtvrté
pracovní setkání všech partnerů mezinárodního
projektu ReSource, jedním z nichž je
Mikroregion
Sokolov-východ.
Akce
se
zúčastnilo přes 30 zástupců ze zemí střední
Evropy, kromě České republiky a Rakouska
dále z Německa, Maďarska a Slovinska.
Před samotným pracovním setkáním projektu
proběhlo mezinárodní sympozium s názvem
„Kultura, tradice, mentalita – historie hornictví
jako výzva a příležitost pro místní rozvoj“, které bylo řízeno jednou ze tří pracovních skupin
projektu zaměřené na kulturní post-těžební potenciály. Účastníci měli možnost shlédnout
celkem 10 odborných prezentací, jejichž společným jmenovatelem bylo hornictví, cestovní
ruch a kultura. Cílem sympozia bylo poukázat na kulturní potenciály těžebních regionů a
možnosti jejich využití pro místní rozvoj.
Sympozium bylo obohaceno o zajímavé
exkurze v blízkém okolí, kde se tradičně těží
železná ruda.
Po následující 2 dny probíhalo pracovní jednání
zaměřené na stávající stav projektu, plány na
následující období, výměnu zkušeností a
prezentaci dosažených výsledků. Následná
diskuse ukázala, že všichni partneři mají
eminentní zájem na pokračování aktivit i po
ukončení
projektu,
resp.
na
účasti
v navazujících projektech, které by dále
rozvíjely dosažené výstupy/výsledky.
Výstupem projektu pro partnera na české straně
- Mikroregion Sokolov – východ jsou odborné
studie zaměřené jednak na využití území po
ukončení těžby, hornických turistických atrakcí
k podpoře cestovního ruchu a potenciálů
geotermální energie podzemních vod, jednak
strategie změny negativní image Sokolovska
vč. studie využití hornických krojů pro obnovu
hornických tradic a podporu cestovního ruchu
na Sokolovsku.

Partneři projektu, regiony střední Evropy spojené
s těžbou, řeší podobné problémy a v rámci
projektu realizují různé aktivity. Spolupráce a
získávání zkušeností mezi jednotlivými partnery
s podobnými problémy napříč zeměmi EU
nepopiratelně
přínosnou
zkušeností.
Toto
představuje jeden z důvodů pro vytvoření projektu
ReSource. Dalším z nich 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 na začátku roku 2009 a bude
dokončen v roce 2012. Rozpočet dosahuje ke 3 milionům Eur a je spolufinancován z fondu
ERDF, prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE.
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).

