Projekt ReRegions
Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2007. Jednalo se o mezinárodní dvouletý projekt,
který byl zahájen v rámci iniciativy INTERREG IIIC v květnu roku 2005 prvním meetingem
v Ústí nad Labem s celkovým rozpočtem 1 015 000 EUR. Cílem byla podpora vytváření sítí
regionů s těžbou hnědého uhlí pro sdílení know-how, pracovních metod vedoucích k
posilování regionální ekonomiky a restrukturalizace a dosažení trvale udržitelného
ekonomického rozvoje. Projekt se zaměřoval na sociální a environmentální oblasti. Sociální
oblast řešila problematiku nezaměstnanosti a lidských zdrojů, regionálního plánování a
přímých investic. Environmentální oblast pak řešila postupy umožňující jak návrat přírody do
zdevastovaných území, tak i projekty, jejichž cílem bylo najít novou rovnováhu v kulturní,
tedy člověkem užívané krajině.
Do projektu se od počátku zapojilo vedle Ústeckého kraje jako vedoucího partnera
ještě šest dalších subjektů z pěti evropských zemí – Prefektura Kozani a Centrum životního
prostředí Kozani ze severního Řecka, AHG Univerzita Krakov z Polska, Okres Burgenland ze
středního Německa, Obchodní, hospodářská a námořní komora CÁMARA Oviedo ze
severního Španělska a Recyklační institut ze skotského Edinburgu.
V rámci projektu ReRegions ve všech partnerských zemích proběhly regionální
workshopy, byly zpracovány návrhy vzorových studií včetně sociálních a environmentálních
projektů. Krajský úřad Ústeckého kraje spolupracoval se společnostmi R-Princip a Regionální
rozvojovou agenturou Ústeckého kraje na sestavení návrhu českých vzorových řešení a
projektů, které byly akceptovány oběma garanty za jednotlivé oblasti. Za oblast
environmentálních řešení to byla společnost Centrum životního prostředí KEPE Kozani a za
oblast socioekonomickou Obchodní, hospodářská a námořní komora CÁMARA Oviedo.
Například z komparace socioekonomických řešení Španělska nebo Německa vyplynulo naše
zdánlivé opoždění, ale ukázalo se , že v řadě konkrétních příkladů jsou i české příklady hodné
následování a že někdy jen menší publikační aktivita českých subjektů zamezuje tomu, aby se
tato řešení prosadila i mimo místo svého vzniku. Mezinárodním projektem byly publikovány
2 příručky zabývající se rekultivacemi a využitím území zasažených předcházející
povrchovou důlní činností, složené z 10 případových studií uvádějících „best practices“
týkající se socioekonomických záležitostí a 13 případových studií řešících otázky životního
prostředí včetně tzv. newsletterů. Příručky byly zpracovány na základě tématických
workshopů a skupin a uvedeny na jednáních partnerů. V rámci projektu se podařilo
zorganizovat několik odborných stáží vzájemnou výměnou vědeckých kapacit na výše
uvedená témata a zdokonalit tak společnou pracovní metodologii s podporou vzájemného
porozumění problematiky.
Všechny uvedené projektové výstupy jsou veřejně k dispozici na odboru PPP KÚÚK.
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