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V německém Welzowě se uskutečnilo 3. jednání řídícího
výboru a nadnárodních pracovních skupin projektu
SHIFT-X
Ve dnech 14. – 16. října 2013 se ve Welzowě sešli všichni partneři projektu,
aby projednali výstupy všech tří pracovních skupin, podělili se o výsledy své
práce a naplánovali pracovní aktivity na další půlrok.
První den jednání byl věnován setkání řídící skupiny, kde se partneři vzájemně informovali
o událostech projektu za předchozí půlroční období, podělili se o problémy, s kterými se
potýkali a jak je vyřešili, seznámili se s aktuálním newsletterem, který bude přeložen i do
všech národních jazyků partnerů projektu.
Druhý den se konala veřejná konference na téma „Průmyslové dědictví a inovace výjimečné marketingové postupy, koncepty produktů, PR kampaně“. Na konferenci
vystoupila řada odborníků a byly diskutovány mj. možnosti využití průmyslového dědictví
v cestovním ruchu, v oblasti MICE nebo kulturní potenciál průmyslového dědictví. Součástí
konference byla i výstava plakátů projektu SHIFT-X k tématům změny image regionu a
konceptu stezek a muzeí. Mikroregion Sokolov-východ se na konferenci prezentoval nejen
plakáty na změnu image sokolovského regionu a expozice muzea v Krásnu, ale i výstavou
exponátů ze soutěže designérů, která se uskutečnila v červnu na Statku Bernard.
Třetí den bylo na programu jednání tří pracovních skupin, na nichž partneři prezentovali
stav prací na svých výstupech, co již bylo zrealizováno a co je v plánu na další období.
• WP3 – byl proveden průzkum fungování institucí zaměřených na využití kulturního
dědictví u nás i v zahraničí se zaměřením na příklady dobré praxe. Tento průzkum
a příklady dobré praxe budou promítnuty do konceptu vytvoření zastřešujícího
společného infocentra regionu. Nadále probíhá aktivní spolupráce s asociací
Štýrská železná stezka (PP4) a organizací STEBO (PP7).
• WP4 – proběhla Soutěž designérů ve vytvoření nových návrhů řemeslnických
výrobků a Veletrh řemesel, byla dokončena Studie využití tradiční výroby regionu
Sokolovsko. V současné době se připravují podklady pro Inovační koncept
expozice průmyslově-technického muzea v Krásnu. V únoru 2014 proběhne na
Sokolovsku seminář této pracovní skupiny.
• WP5 – sběr příkladů dobré praxe PR kampaní na změnu image, práce na nové
regionální kampani, průběh realizace putovní výstavy, tzv. Container tour.
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Třídenní nabitý program byl zpestřen dvěma exkurzemi, při nichž měli účastníci možnost poznat,
jakým způsobem lze využít průmyslové dědictví regionu. První den večer to byla velmi zajímavá
noční procházka kolem malého zatopeného lomu doprovázená animačním programem, který
návštěvníky provedl těžařskou historií Welzowa. Zajímavostí je, že na přípravě a realizaci tohoto
programu se podíleli především dobrovolníci z řad místních obyvatel. Druhý den jsme navštívili
areál bývalé briketárny, kde se podařilo uchovat velkou část původního vybavení včetně funkčních
strojů, takže její návštěvníci získají velmi intenzivní zážitek a představu o tom, jak těžký byl život
zdejších dělníků.
Další jednání řídícího výboru je naplánováno na přelom března a dubna 2014 v rakouském
Eisenerzu, kde budou partneři prezentovat jednotlivé koncepty.

Kontakt: Ing. Zdeňka Michalovská, michalovska@sokolov-vychod.cz
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Návštěvnické centrum Excursio, Welzow • Konference
Bývalá briketárna Knappenrode
Jednání pracovních skupin • Výstava plakátů
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