
Kontakt: 
Lider projektu HealingPlaces: 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice - GIG (PL)
Kierownik Projektu:
Małgorzata Markowska
 

 +48 32 259 22 07
 

 mmarkowska@gig.eu

 https://www.gig.eu/pl/healingplaces
 
 www.facebook.com/HealingPlacesProject/
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KIM JESTEŚMY

Projekt HealingPlaces ma na celu wsparcie 
zrównoważonego rozwoju miejscowości i regionów 
uzdrowiskowych, przy jednoczesnej ochronie 
ich unikalnych zasobów, w szczegółności wód 
mineralnych i termalnych. Międzynarodowa 
współpraca z partnerami Europy Centralnej 
umożliwia rozwój wiedzy i świadomości w zakresie 
wpływu różnych czynników na zasoby 
wód mineralnych i termalnych oraz 
stworzenie wielopoziomowych 
modeli zarządzania dla poprawy 
gospodarowania cennymi zasobami naturalnymi.

CO ROBIMY
DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA 

ŚRODOWISKOWEGO DLA 
ZRÓWNOWAŻONEGO WYKORZYSTANIA 

ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH 
I DZIEDZICTWA MIEJSCOWOŚCI 

I REGIONÓW UZDROWISKOWYCH 
EUROPY ŚRODKOWEJ JAKO SIŁY 

NAPĘDOWEJ ROZWOJU LOKALNEGO 
I REGIONALNEGO.

HEALINGPLACES
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT PROJEKTU 

Partnerstwo z siedmiu krajów Europy Środkowej 
na rzecz poprawy zarządzania środowiskiem 
w miejscowościach i regionach uzdrowiskowych 
dla zrównoważonego wykorzystania zasobów 
przyrodniczych i dziedzictwa naturalnego.

Austria
  Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur 
GmbH https://www.biz-up.at/

Chorwacja
  Grad Križevci https://krizevci.hr/ 

Polska
  Główny Instytut Górnictwa http://www.gig.eu/pl

  Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju 

Terytorialnego https://www.irt.wroc.pl/

Republika Czeska
  Mendelova univerzita v Brně http://frrms.mendelu.cz/

Slovenia
  Razvojni Center Novo Mesto, svetovanje in 
razvoj, d.o.o.  http://www.rc-nm.si/en/home/

Węgry
  BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofi t Kft.

www.bora94.hu

  Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

http://www.hbmo.hu/

Włochy
  LAMORO Agenzia di sviluppo del territorio 

http://www.lamoro.it/

  Polo Tecnologico di Pordenone SCPA 

www.polo.pn.it

Dzięki współpracy partnerów reprezentujących 
różne sektory i wykorzystaniu zróżnicowanych 
metod, wnioski z różnych działań pilotażowych 
zwiększą wagę uwarunkowań środowiskowych 
podczas podejmowania decyzji dla rozwoju 
obszarów uzdrowiskowych i będą wspierać 
przeciwdziałanie powstawaniu konfl iktów między 
aspektami gospodarczymi, społecznymi 
i środowiskowymi.

Projekt jest fi nansowany z Programu Interreg 
CENTRAL EUROPE, który wspiera współpracę 
w zakresie rozwiązywania wspólnych wyzwań 
w Europie Środkowej.

Dzięki dofi nansowaniu z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Program Interreg CENTRAL 
EUROPE wspiera instytucje współpracujące ponad 
granicami dla lepszego rozwoju miast i regionów 
w Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, 
Polsce, Słowenii, na Słowacji i Węgrzech oraz we 
Włoszech.

Źródło fi nansowania

Borsod-Abaúj-Zemplén  
 County Development Agency

BOR A 94

City of Križevci

Partner regionalny: 
Instytut Rozwoju Terytorialnego – 
Województwo Dolnośląskie
Przemysław Malczewski
 

 +48 71 374 95 14
 

 przemyslaw.malczewski@irt.wroc.pl



STRATEGIE I 
PODRĘCZNIK

SZKOLENIA NARZĘDZIA AKCJE PILOTAŻOWE

FAKTY I  
LICZBY

Zintegrowana Strategia 
zrównoważonego zarządzania zasobami 
naturalnymi uzdrowisk

Zintegrowana strategia ukierunkowana na 
wzmocnienie możliwości zrównoważonego 
zarządzania uzdrowiskami Europy Środkowej, 
w tym na innowacyjne i elastyczne procesy 
decyzyjne oparte na partnerstwie między władzami 
lokalnymi i regionalnymi, przedsiębiorstwami 
uzdrowiskowymi, organizacjami zajmującymi się 
zarządzaniem środowiskiem i zdrowiem.

Dodatkowo, opracowany zostanie  międzynarodowy 
podręcznik przedstawiający najlepsze praktyki 
łagodzenia presji środowiskowych i społeczno-
gospodarczych oraz rozwiązywania konfl iktów 
dotyczących ochrony wód mineralnych i termalnych.

Budowanie potencjału 
ponadregionalnego 
i międzysektorowego poprzez szkolenia

Specjalistyczna wiedza partnerów będzie 
udostępniana podczas szkoleń, których celem jest 
poprawa zrozumienia i umiejętności wykorzystania 
narzędzi technicznych opracowywanych w ramach 
projektu HealingPlaces.

Jest to istotne działanie projektu oparte o silny, 
wspólny wkład integrujący kompetencje i wiedzę 
wszystkich partnerów.

Podejście to zaowocuje poprawą potencjału 
instytucji współpracujących w ramach partnerstwa 
i poza nim.

Narzędzia wspomagające 
zrównoważone zarządzanie wodami 
mineralnymi i termalnymi

Internetowe narzędzie GIS z bazą danych 
o zasobach wód mineralnych i termalnych w krajach 
partnerskich. 

Narzędzie do oceny oddziaływania na środowisko 
wykorzystania zasobów wód termalnych 
i mineralnych oraz potencjału środowiskowego 
obszarów uzdrowiskowych. 

Akcje pilotażowe realizowane w 
regionach, wspierane przez Panel 
Ekspertów

Obejmują różnorodne działania, w tym m.in.:
• integracja i reorientacja regionalnych i lokalnych 

polityk planowania przestrzennego na zrównowa-
żone zarządzanie zasobami wód leczniczych,

• przygotowanie strategii, planów, procedur 
przyczyniających się do ochrony regionalnych 
ekosystemów wodnych, 

• wzmocnienie świadomości użytkowników uzdro-
wisk (pacjentów i turystów) w zakresie ochrony 
środowiska i zrównoważonego wykorzystania 
zasobów wód termalnych i mineralnych,

• stworzenie platformy partnerstwa i dialogu na 
rzecz zrównoważonego wykorzystania wody 
w uzdrowiskach,

• analiza oddziaływania na środowisko z wykorzy-
staniem metody śladu środowiskowego produktów 
i usług (PEF) przedsiębiorstw uzdrowiskowych.

Rezultatów 

Partnerów

Czas trwania
projektu

Zintegrowane podejście odzwierciedlające 
wielopodmiotowe i transgraniczne powiązania 
służące połączeniu ochrony przyrody, zarządzania 
środowiskowego i korzyści zdrowotnych.

www.interrreg-central.eu/healingplaces

Rezultaty

Opracowane wspólne narzędzia dla zintegrowanej 
oceny istniejących i przyszłych zagrożeń oraz 
presji na zasoby wód mineralnych i termalnych 
w uzdrowiskach Europy Środkowej.

Pilotażowe działania w poszczególnych regionach 
wspierające w praktyce zrównoważone 
wykorzystanie zasobów wód mineralnych 
i termalnych w uzdrowiskach, rozumiane 
jako efektywne i racjonalne użytkowanie 
zidentyfi kowanych zasobów oraz ochronę 
ekosystemów przy jednoczesnym uwzględnienieniu 
potrzeb społecznych i gospodarczych. 

Zintegrowana Strategia zrównoważonego 
zarządzania zasobami naturalnymi uzdrowisk 
opracowana wspólnie przez partnerów projektu 
w oparciu o wypracowane narzędzia i wyniki  
działaniań pilotażowych zrealizowanych 
w poszczególnych regionach. 

UZDROWISK 
W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONYCH 
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