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Projekt Shift-X byl zahájen v polské Bydgoszczi
Mikroregion Sokolov-východ se zapojil do týmu řešitelů mezinárodního
projektu Shift-X. Zahajovací konference se uskutečnila začátkem listopadu
v polském městě Bydgoszcz. Předmětem projektu je hledání cest, jak využít
post-industriální dědictví k dalšímu ekonomickému a sociálnímu rozvoji
regionů.
Mikroregion Sokolov-východ má na svém kontě úspěšné působení v mezinárodním
projektu ReSource. Tento projekt skončil v říjnu 2012 a Mikroregion Sokolov-východ
v něm patřil k nejaktivnějším partnerům. Cílem projektu bylo hledání perspektivy pro
regiony, kde je těžební průmysl hlavním zdrojem obživy a přitom se v nich blíží konec těžby.
Mikroregion z ReSourcu získal cenné výstupy, např. urbanistickou studii pro území okolo
dolů Jiří a Družba.
Projekt Shift-X na předchozí projekt těsně navazuje. Jednak se jej účastní někteří stejní
partneři včetně vedoucího partnera, kterým je okres Zwickau, a jednak se tematicky zůstalo u
hledání cesty, jak dále rozvíjet regiony, kde končí některý významný průmysl.
Projekt Shift-X má tři cíle:
1. Zvýšení efektivnosti, popularity a inovační kapacity institucí, jež se zabývají
průmyslovým dědictvím (např. muzea, rozvojové organizace). Metodou bude, kromě
jiného, přenos zkušeností mezi mezinárodními partnery v projektu.
2. Vylepšení regionálních výrobků a služeb založených na kulturním a průmyslovém
dědictví. Metodou bude inovace, marketingová podpora a zefektivnění výroby.
3. Změna vnímání starých průmyslových regionů.
Za každý cíl je zodpovědný jeden projektový partner. Mikroregion Sokolov-východ vzal na
svá bedra cíl č. 3. Manažer Mikroregionu Ing. Miroslav Makovička sdělil, proč právě tento
cíl: „V projektu ReSource jsme řešili problematiku tzv. black image Sokolovska, tj.
negativního vnímání našeho regionu ve zbytku republiky. Vznikla studie, jež příčiny
analyzuje a navrhuje komunikační kampaň na změnu image. Negativní image je také jednou
z příčin odlivu mladých do jiných regionů, což je pro nás klíčový a palčivý problém. Proto
chceme v tématu pokračovat a dovést jej k efektivním závěrům. Díky zkušenostem z projektu
ReSource se cítíme dostatečně organizačně zdatní na to, abychom ukočírovali celou pracovní
skupinu. Aktivní však samozřejmě budeme i v dalších dvou pracovních skupinách.“
V Bydgoszczi se konalo několik akcí: setkání řídící komise, konference a setkání pracovních
skupin. Kromě toho polští kolegové připravili exkurzi po průmyslových památkách ve městě
a do Explozea, což je muzeum výroby dynamitu zřízené přímo v dotyčné bývalé továrně, jež
zásobovala německou armádu v 2. světové válce.
Na konferenci byly prezentovány různé post-industriální projekty napříč Evropou,
jmenujme např. polský festival Industriada či Cesta průmyslového dědictví v polském
Projekt Shift-X je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE.
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Slezsku. Za mikroregion na konferenci vystoupil Radovan Fišer. Přednesl prezentaci na téma
Praktické zkušenosti se změnou image regionů v severozápadních Čechách.
Před jednotlivými partnery nyní leží úkol postupně naplňovat náročný pracovní plán. Úkol
je o to těžší, že projekt je krátký, končí v prosinci 2014.
Mikroregion by rád získal do projektu další instituce i jednotlivce. Miroslav Makovička
k tomu říká: „Pokud se cítíte být tématem projektu jakkoliv zasaženi, rádi si s Vámi
popovídáme o Vašem případném zapojení do projektu prostřednictvím nás či jen zodpovíme
otázky.“ □
Fotografie
Konference (přednáší R. Fišer) ● Nejznámější pohled v Bydgoszczi (řeka a socha provazolezce)
Explozeum ● Pracovní skupiny

Webová stránka projektu: http://sokolov-vychod.cz/shiftx.php
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