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Průzkum post-těžebních
potenciálů v centrální Evropě

ReSource je spojen se Sítí
hornických měst a regionů
centrální a východní Evropy.
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www.minec.org

Nadnárodní doporučení
Hlavní výstupy:
3 tematické zprávy,
2 pilotní investice

Hlavní výstupy:
Příručka, databáze,
policy paper

Další klíčoví aktéři v centrální Evropě
Aktivace post-těžebních sítí pro šíření
výsledků (MINEC, EURACOM,…)
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Přeměna problémů v potenciály

Z

droje pocházející z těžebního průmyslu
mohou poskytnout základ pro inovativní
rozvojové strategie: výsypky mohou
být využívány pro pěstování biomasy či
jako větrné parky, důlní voda jako zdroj
geotermální energie, překládací těžební mosty
jako kulisa akcí – tyto problémy se stávají
příležitostmi.

K

využití takovýchto potenciálů je zapotřebí
mimořádného úsilí. Nezbytné jsou
tvůrčí koncepty. Nutná je tvorba strategií,
jejichž ekonomická proveditelnost musí být
prokázána.

D

řívější těžební regiony v centrální Evropě
sdílely řadu podobných potenciálů. Proto
sem vstupuje ReSource: jako projekt EU
nabízí optimální základnu pro výměnu nových
přístupů a jejich společný rozvoj; díky pečlivě
zaměřené publicitě projekt zvyšuje politické
uvědomění si příležitostí, které krajina po
ukončení těžby nabízí.

rojekt ReSource „Využití post-těžebních
potenciálů pro udržitelný rozvoj
hornických regionů centrální Evropy“ je
podporován Evropským programem na
územní spolupráci „Centrální Evropa“.
Projekt byl zahájen v lednu 2009 a poběží do
března 2012.

P

roto, aby mohl být projekt realizován,
byly ustanoveny tři tematické pracovní
skupiny. Jsou zaměřeny na následující posttěžební příležitosti:
– přírodní potenciály (biomasa,
geotermální energie)
– kulturní potenciály (hornické dědictví/
změna mentality, turistické trasy)
– jednotné přístupy (tvoření master
plánů, veřejné soutěže).

R

eSource představuje iniciativu
regionů centrální Evropy, které jsou
charakteristické malými a středními městy,
v nichž těžební průmysl slábne nebo byl již
v nedávné době ukončen. Cílem projektu
je obnovit konkurenceschopnost těchto
strukturálně postižených oblastí a podpořit
udržitelný rozvoj. Osvojením si zcela unikátních
přístupů projekt podněcuje chápání hmotného
a duševního odkazu hornictví jako zdroje, který
je třeba využít. V rámci projektu ReSource
budou vytvořeny následující klíčové výstupy:
– tematické zprávy, internetová databáze
možností, jak využít post-těžební
potenciály,
– příručka zahrnující inovativní metody
pro post-těžební regionální rozvoj,
– policy paper na téma post-těžební
rozvojové perspektivy pro rozhodování
kompetentních osob na národní a
evropské úrovni.

P

ředinvestiční studie, pilotní projekty,
veřejné soutěže, letní školy a semináře
slouží jako příklady dobré praxe.
Jsou společně vytvářeny a vedeny pracovními
skupinami. Tímto projekt působí jako zdroj
inspirace pro centrální Evropu a pomáhá
uskutečňovat hmotné výstupy v postižených
regionech.
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končení těžby neponechává za sebou
pouze brownﬁeldy a znečištěnou zemi,
která musí být vyčištěna a obnovena.
Zasažená města a regiony musejí čelit
těžkému úkolu, a to najít nové ekonomické
perspektivy.
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eSource spojuje hornické regiony a
vědecké instituce z pěti zemí centrální
Evropy:

Regionální partneři
District Zwickau, Ekonomický region
Chemnitz-Zwickau (hlavní partner,
Německo)
IBA Fürst-Pückler-Land (Německo)
Educational Institution of Employers
Association Saxony-Anhalt (Německo)
Styrian Iron Route Association
(Rakousko)
Mikroregion Sokolov-východ (Česká
republika)
Město Salgótarján (Maďarsko)
Regionální rozvojové centrum Zagorje
(Slovinsko)

Vědecké instituce
Leibniz Institute of Ecological and
Regional Development Dresden
(Německo)
Karl-Franzens University Graz
(Rakousko)
Urban Planning Institute (Slovinsko)
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