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Tento projekt je realizován prostřednictvím
Operačního programu Nadnárodní spolupráce
spolufinancovaného z Evropského fondu pro
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NÁPLŇ PROJEKTU
A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY
K vypracování nových konceptů brownfield
managementu jsou aktivity rozděleny do následujících
témat:
Stuttgart

SHRNUTÍ PROJEKTU
COBRAMAN
je evropský projekt zabývající se revitalizací brownfieldů.
Revitalizace tzv. „hnědých ploch“ hraje důležitou roli při
prevenci neregulovaného růstu měst a zlepšení kvality
městského prostředí v celé Evropě.
Průmyslová krajina často ohrožuje veřejné zdraví a
podporuje vznik environmentálních rizik. Náprava takto
postižených ploch bude u nových členů EU nabývat na
důležitosti a bude také vyžadovat vysoké investice.
Revitalizace brownfieldů je dlouhodobý a komplexní
proces zahrnující široké spektrum speciálních disciplín,
politických aktérů a zájmových skupin. Projekt poskytne
znalosti managementu revitalizačního procesu nutné pro
rychlejší a efektivnější činnost městských správ střední
Evropy v revitalizaci brownfieldů.

Základní znalosti důležité v procesu rozhodování
Mnoho projektů v EU, stejně jako lokálních projektů, se již
zabývalo problémy udržitelné obnovy brownfield ploch.
Výsledky projektů obnovy brownfieldů budou
ohodnoceny podle jejich vhodnosti a praktičnosti.
Následně bude sestaven soubor základních nástrojů pro
brownfiled management, který bude zveřejněn na
webových stránkách projektu. Tento souhrn popíše
současné know-how v oblasti managementu revitalizace
brownfieldů.
Hlavním výstupem bude „Příručka pro revitalizaci
brownfieldů“, která bude sloužit jako podpůrný dokument
v procesech managementu revitalizace brownfieldů.
Brownfield manažer – manažer koordinující aktivity
opětovného využití brownfieldů
Hlavním cílem je vytvořit profil pracovní pozice –
brownfield manažera. Brownfield manažer bude
usměrňovat a řídit proces revitalizace brownfieldů. V
rámci projektu bude sestaven vzdělávací kurz pro
brownfield manažery. Každý partner projektu určí
reprezentanty, kteří se zapojí do školení a praktických
cvičení. Vývoj klíčových nástrojů řízení bude průběžným
tématem praktických cvičení.
Pilotní aplikace
Při revitalizaci brownfieldů je třeba uvažovat celou řadu
technických aspektů. Ty jsou nedílnou součástí SWOT
analýz a revitalizačních plánů jednotlivých pilotních
brownfieldů projektu. Partneři se v pilotních projektech
zaměří na jednotlivé aspekty procesu revitalizace
brownfieldů tak, aby byly pokryty všechny klíčové
momenty tohoto procesu.

Kranj

Ústí nad Labem - příklad dobré praxe

Evropská škola revitalizace brownfieldů
VŠB - Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s
ostatními vzdělávacími institucemi zapojenými do
projektu společně zřizují dvouleté navazující magisterské
studium za účelem zvýšení kvalifikace v oblasti
managementu revitalizace brownfieldů. Tento studijní
program bude akreditován Ministerstvem školství ČR.
Vzdělávání brownfield managerů bude také rozšířeno o
výuku prostřednictvím internetu, tzv. e-learning.

Most

PILOTNÍ PROJEKTY
Bydgoszcz
Pilotní projekt města Bydgoszcz se nachází na území
bývalé továrny na dehtovou lepenku blízko břehů řeky
Brdy. Detailní rozpoznání kontaminace povede k použití
inovativních nástrojů obnovy území a následnému
rekreačnímu využití oblasti.
Stuttgart
Pilotní případ – projekt Cannstatt – přinese obchodněekonomickou evaluaci a marketingovou reklamní
kampaň, zaměřující se na zvýšení hodnoty území
navzdory image průmyslově znehodnocené oblasti v
minulosti.
Most
Bývalý povrchový důl a další projekty v blízkosti města
Most budou reprezentovat tento pilotní případ v České
republice. V rámci projektu bude vypracován podrobný
průzkum lokality a návrh způsobu obnovy. To bude
vytvářet základ pro možnost čerpat prostředky z
evropských nebo národních fondů.
Kranj
Slovinští partneři budou připravovat podrobné plánovací
dokumenty pro území nové železniční stanice. Tento
projekt a také další související plánovací dokumenty
budou zajišťovat koncepci města pro trvale udržitelný a
víceúčelový rozvoj oblasti.
Ústí nad Labem
Pilotní projekt Ústí nad Labem bude zajišťovat sběr dat a
vytvoření databáze brownfieldů, jež bude poskytovat
všechny nezbytné informace požadované potenciální
mezinárodními investory.
Ferrara
Italští partneři budou hodnotit rozličné scénáře trvale
udržitelného rozvoje v procesech revitalizace
brownfieldů. Budou se zejména soustředit na optimální
využití technologií pro obnovu energie a hodnocení vlivů
na jednotlivé složky prostředí.

