KDO?

PROČ?

Regionální partneři:

Tradiční průmyslové regiony

Okres Zwickau (Německo) s tradicí automobilového, textilního,
strojírenského průmyslu a hornictví, Lead Partner
Asociace hornického turismu Welzow (Německo) s tradicí hornictví,
zpracování uhlí a sklářského průmyslu
Asociace Štýrská železná stezka (Rakousko) s tradicí ocelářství
a hornictví
Mikroregion Sokolov-východ (ČR) s tradicí hornictví, výroby
porcelánu, strojírenského a chemického průmyslu
STEBO, kompetenční centrum komunitního rozvoje (Belgie)
s hornickou tradicí
Město Bydgoszcz (Polsko) s tradicí železničního, chemického,
nábytkářského, strojírenského a mlýnského průmyslu

Akademičtí partneři:
Technická univerzita Bergakademie Freiberg; Institut průmyslové
archeologie, historie vědy a technologie (Německo)
Univerzita Graz, Institut geografie a regionálních věd s podporou
Institutu systémové vědy, inovace a udržitelného rozvoje(Rakousko)

byly v minulých dekádách a stoletích ohnisky ekonomického rozvoje střední
Evropy. Mnohé tuto pozici ztratily díky globalizaci a přechodu od socialistického
k tržnímu hospodářství. Na rozdíl od velkoměst, mají tyto regiony,
charakteristické malými a středními městy, často pouze svou průmyslovou
minulost, ke které se mohou upínat a získat tak pocit sounáležitosti
a sebeurčení.

Bývalá průmyslová výroba

po sobě zanechává silné hmotné i nehmotné kulturní dědictví, které v podstatě
určuje možnosti budoucího rozvoje. Na jedné straně tu jsou hmotné pozůstatky,
které obvykle bývají co nejrychleji odstraněny jako symboly předešlé špinavé
éry či jsou prostě shledány jako nepotřebné. Památné objekty jsou nejčastěji
zachovány pro archivní či muzejní účely. Na straně druhé tu jsou zaměstnanci
těchto podniků, vytvářející škálu nehmotných statků, jako jsou tradice,
dovednosti a postoje, které určují dlouhodobé kulturní prostředí regionu.

Kulturní změna,

kterou projekt zamýšlí, je založena na zhodnocení dědictví tradiční průmyslové
výroby do podoby unikátního regionálního aktiva. Existence tohoto aktiva je
zásadní pro jakýkoliv udržitelný vnitřní rozvoj těchto strukturálně
znevýhodněných regionů.

Zhodnocení
průmyslové kultury
VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÉHO
A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRO
EKONOMICKOU A SOCIÁLNÍ
PROMĚNU TRADIČNÍCH
PRŮMYSLOVÝCH REGIONŮ
www.shiftx.eu

Projekt Shift-X je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z ERDF.

CO DĚLÁME?

JAK TO DĚLÁME?
Záměrem projektu SHIFT-X je propojit v regionech jejich průmyslovou minulost
s přítomností a budoucností. Partneři projektu se snaží o dosažení společných
cílů: • zvyšování povědomí o průmyslovém dědictví • nalezení inovativních
přístupů k ekonomickému využití vnitřního potenciálu • zvýšení efektivnosti
institucí zabývajících se průmyslovým dědictvím • zapojit do problému další
osoby a organizace • dát regionální identitě novou tvář a energii • propojit
bývalou a současnou průmyslovou činnost.

Partneři projektu mají za cíl:

KONTAKT
Lead partner projektu:

vytvoření a implementace 5 manažerských konceptů pro instituce
zabývající se kulturním dědictvím, a to na základě inspirace
od zahraničních partnerů;

Okres Zwickau, Německo
Pf. 100176, 08067 Zwickau

Projekt SHIFT-X byl iniciován šesti středoevropskými městy a svazky měst
se silnou průmyslovou minulostí. Projekt pro ně vytváří modelovou podporu pro
úspěšné nakročení do post-industriální éry. Za tímto účelem regiony
spolupracují se dvěma renomovanými vědeckými institucemi, které se zabývají
regionálním rozvojem a ochranou průmyslového a kulturního dědictví.

vypracování odborného přehledu manažerských přístupů pro instituce
zabývající se průmyslovým dědictvím;

Carsten Debes
carsten.debes@landkreis-zwickau.de

vytvoření 4 akčních plánů pro inovaci tradičních produktů souvisejících
s průmyslovým dědictvím;

Těchto osm partnerů tak společně vytváří, testuje a šíří inovativní přístupy, jak
využít průmyslovou kulturu k posílení ekonomického rozvoje a stejně tak
i ke změně vnímání regionu a změně sociálních podmínek. Projekt se zaměřuje
na tři oblasti:

vypracování odborného přehledu metod, které přináší inovace
v tradičních výrobcích a kulturních událostech;

tel: +49 (0) 375 4402 25114
mob.:+49 (0) 173 54 74 386
fax: +49 (0) 375 4402 25012

zkvalitnění managementu institucí zabývajících se průmyslovým
dědictvím;

spustit 5 veřejných kampaní na změnu image regionu;
vytvoření společné Evropské strategie na podporu průmyslového dědictví;
spuštění evropské „container tour“ na podporu průmyslového dědictví.

Ing. Zdeňka Michalovská
michalovska@sokolov-vychod.cz

inovaci regionálních produktů s průmyslovou tradicí;
Zkvalitnění
managementu
institucí zabývajících
se průmyslovým
dědictvím.

změnu vnímání průmyslových oblastí.
Mezi hlavní aktivity patří výměna zkušeností, zpracování a implementace
konceptů a udržování vztahů s veřejností.
Projekt SHIFT-X „Využití průmyslového a kulturního dědictví pro ekonomickou
a sociální proměnu tradičních průmyslových regionů“ byl zahájen v říjnu 2012
a bude ukončen v prosinci 2014.
Celkový rozpočet projektu:
1.751.652,92 EUR (1.365.374,51 € z ERDF)
Dotační titul:
Cíl Evropská územní spolupráce, OP Nadnárodní spolupráce (ERDF)
Priorita 4 - Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů

Využití
kulturního
dědictví ke změně
vnímání
průmyslových
oblastí.

Mikroregion Sokolov-východ
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

mob: +420 775 372 830

Vytvoření
inovativních
regionálních
produktů s
průmyslovou
tradicí.

Během projektu partneři spolupracují s Evropskou cestou průmyslového
dědictví (ERIH, European Route of Industrial Heritage).
www.erih.net

