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VÝSLEDKY: ETAPIZACE   
 

 

I. etapa (2019-2021) 

Zajištění koordinované spolupráce místních aktérů:  

- dojde k nastavení funkční platformy pro koordinovanou spolupráci, 
- bude hledán institucionální model řízení v podobě jedné organizace/instituce/subjektu, 
- budou hledáni potencionální investoři, 
- budou hledány finanční zdroje pro různorodé aktivity a žadatele, 
- budou realizovány kulturní, volnočasové, sportovní akce pro veřejnost, 
- budou hledány průsečíky pro zapojení území do programů / projektů / iniciativ, 
- změny budou podpořeny marketingovou kampaní, 
- bude stanoven akční plán pro další etapy. 

 

Pilotní projekty v krajině: 

- budou zahájeny pilotní projekty v uzlových bodech, 
- budou využity současně přístupné oblasti přírody,  
- území se zpřístupní pro volnočasové aktivity (Energostezka, cyklostezky po současných 

komunikacích, postupné propojování či budování v trasách stávajících komunikací, 
tematické stezky, chodníky),   

- dojde k napojení na stávající (a plánovanou) infrastrukturu především podél řeky Olše a 
směrem na Orlovou, 

- podpora a iniciativa bude pocházet především z veřejných zdrojů pro nastartování procesu 
přeměny, 

- dojde k budování základní infrastruktury pro návštěvníky území (informační /návštěvnické 
centrum v lokalitě u šikmého kostela a areálu bývalého dolu Gabriela), 

- využije existujících objektů (brownfields) v území pro nové aktivity, 
- umístí drobnou architekturu v krajině, 
- využijí vodní plochy v území pro koupání, rybaření, kajaky, 
- budou řešeny bariéry v území.  
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II. etapa (cca 2022-2026)

- vybudování vyšší kvality infrastruktury volnočasových aktivit v území (ubytovací zařízení,
restaurace apod.),

- postupné využívání uzavřených areálů dolů, změna využití,
- postupný vstup soukromého kapitálu,
- podnikatelské aktivity na plochách brownfields,
- různorodé aktivity na rekultivovaných plochách,
- spolupráce s vysokými školami,
- pořádání eventů podporujících novou image regionu.

Možné aktivity: 

- kvalitní gastronomická zařízení s lokálními specialitami,
- kvalitní ubytovací (design hotely) zařízení nejlépe s vazbou na aktivity v území (Lázně

Darkov, golfové hřiště Lipiny, aj.),

III. etapa (cca 2026-2030)

Revitalizace, rekultivace či rekonverze rozsáhlých areálů a ploch po hornické činnosti. 

Možné aktivity v území:  

- nové využití pro areály dolů Lazy, ČSA, Darkov, ČSM Sever a ČSM Jih,
- rezidenční projekty.
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