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ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА
Картографиране на терени във влошено състояние, вкл. използвани за индустриални цели, 
в Силезия, Полша

Данни за 1000 терена – за ползване от инвеститори и специалисти по териториално 
планиране
Финансиране: 1.4 мил.евро
• 85% ЕФРР
• 15% нац.съфинансиране



КОМПЛЕКС НА МЯСТОТО НА МИНА „КОНКОРДИЯ“

• Двуетажен ресторант в 
основната сграда на мината

• Запазени сгради и обзавеждане 
от началото на 20-ти век

• Изглед от платформата към гр. 
Забрзе и регион Силезия.

• Експозиция на машини и 
оборудване от бившата мина



СОЛАРЕН ПАРК "SENFTENBERG"

• Въведен в експлоатация 
2011 г.

• На мястото на открит 
рудник Meuro (1958-1999)

• 500 хектара

• 246 MWp
(50 х. домакинства)



ПРЕХОДЪТ В РУРСКА ОБЛАСТ, ГЕРМАНИЯ (1)

История:

• 600,000 заети във въглищния сектор през 1957

• Секторът е бил неконкурентоспособен, забавеното му 
затваряне е струвало 300 млрд. евро субсидии 

• Политиките до 80-те год. на 20-ти век „отгоре-надолу“ са 
претърпели провал (висока безработица)

• През 90-те е възприет успешен подход „отдолу-нагоре“, 
чрез „въглищни кръгли маси“.

Рурски музей на мините в Есен



ПРЕХОДЪТ В РУРСКА ОБЛАСТ, ГЕРМАНИЯ (2)

Какво е направено:

• Насърчаване формирането на бизнес клъстери

• Подкрепа от ЕФРР за диверсификация и конкурентоспособност на икономиката

• Създаване на университети: от 0 през 1965 г. до 22 през 2014 г.

• Секторът на услугите става основен икономически сектор

• Инфраструктура: улеснена трудова мобилност

• Качество на живот: културни и развлекателни центрове, по-чисти въздух, земя и води.



БЛАГОДАРЯ!
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