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A Healing Places projekt célja 
a gyógyfürdők fenntartható 
fejlesztésének javítása a természeti 
örökség védelmének alapelveire 
építve.  Az együttműködő partnerek 
szeretnék felhívni a fi gyelmet arra, 
milyen sok tényező befolyásolja az 
ásvány- és termálvízkészleteket, 
illetve létrehozni egy többszintű 
és multiterritoriális igazgatási 
modellt az értékes természetes 
termálvízkészletek kezelésére.

MIT CSINÁLUNK





KIK VAGYUNK
Hét közép-európai ország tíz szervezete dolgozik 
az integrált környezeti menedzsment kapacitások 
javításán a természeti örökség és erőforrások 
védelme, valamint fenntartható kiaknázása 
érdekében.

Ausztria
   Felső-Ausztria Üzletfejlesztési Ügynökség

Horvátország
   Krizevci Város

Csehország
  Mendel Egyetem

Magyarország
  BORA 94 Fejlesztési Ügynökség Nonprofi t Kft.
  Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Olaszország
  LAMORO Fejlesztési Ügynökség 
  Polo Tecnologico di Pordenone SCPA



Lengyelország
  Központi Bányászati Intézet

  Dolnoslaskie Régió – Területfejlesztési Intézet

Szlovénia
  Novo Mesto Fejlesztési központ

A különböző szinteket és területeket képviselő 
partnerség, a széles körben alkalmazható módszerek 
és a különböző mintaprojektek tapasztalatai 
erősítik majd a környezeti szempontokat a 
termálfürdőkkel kapcsolatos tevékenységek során, 
valamint támogatják a gazdasági, társadalmi és 
környezeti szempontok közötti ellentétek hatékony 
csökkentését.

A projekt az Interreg Central Europe Program 
támogatásával valósul meg, mely program 
a közös kihívások területén a közép-európai 
együttműködéseket ösztönzi.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 246 millió 
eurós támogatásával a program támogatja 
a különböző intézmények határokon átívelő 
munkáját a partnerországok régióinak 
és településeinek fejlesztése érdekében 
Ausztriában, Horvátországban, Csehországban, 
Németországban, Magyarországon, 
Olaszországban, Lengyelországban, Szlovákiában 
és Szlovéniában.

A projekt fi nanszírozása



Projekt
időtartama

Eredmények

A projektcélok egy jól tervezett folyamat során 
valósulnak meg, mely olyan közös eszközök 
kidolgozásán alapul, melyek Közép-Európa-szerte 
összevontan vizsgálják a gyógyfürdők ásvány- és 
termálvízkészleteinek jelenlegi és jövőbeni 
fenyegetéseit és terheléseit.

A mintaprojektek – lépésről lépésre haladva – a 
gyógyfürdők fenntartható termálvíz-felhasználásának 
gyakorlati megvalósítását fogják majd támogatni. Ez 
alatt elsősorban a társadalmi és gazdasági funkciók 
realizálása mellett azonosított erőforrások hatékony 
és ésszerű felhasználásának biztosítását, valamint az 
ökoszisztémák védelmét értjük. Terveink szerint a 
mintaprojektek tapasztalatai a közösen kidolgozott 
fenntartható gyógyfürdő-igazgatási stratégiát is 
befolyásolni fogják.

Utolsó partneri tevékenységként a partnerek 
egy közös Integrált Stratégiát dolgoznak ki a 
gyógyfürdők természeti erőforrásainak fenntartható 
kezelésére, mely a projektben kidolgozott eszközök 
alkalmazására és a mintaprojektek eredményeire 
épít – ezek jelentik a az Integrált Stratégia 
kidolgozásához szükséges gyakorlati elemeket.  



STRAGÉGIÁK ÉS 
KÉZIKÖNYV
Integrált Stratégia a gyógyfürdők 
természeti erőforrásainak fenntartható 
kezelésére

A közös Integrált Stratégia célja a közép-európai 
gyógyfürdők fenntartható kezeléséhez szükséges 
kapacitások javítása, beleértve egy innovatív és a 
kihívásokra valós válaszokat biztosító döntéshozatali 
folyamatot, amely a helyi és regionális 
hatóságok, a termálszektor szereplői, valamint 
környezetgazdálkodási és egészségügyi szervezetek 
partnerségére épít. 

Ezen felül egy, a környezetre gyakorolt, illetve 
a társadalmi-gazdasági hatásokat csökkentő, a 
konfliktusokat enyhítő jó gyakorlatokat tartalmazó 
transznacionális Kézikönyv is kidolgozásra kerül.

03.2022



KÉPZÉS
Transzregionális és ágazatokat átfogó 
kapacitásépítés képzésekkel

A képzések során azzal a céllal történik a partnerek 
tapasztalatainak megosztása, hogy a Healing Places 
projektben kimunkált eszközökre vonatkozóan 
erősödjön az egyetértés és javuljanak a technikai 
készségek.

Ez a tevékenység kulcsfontosságú eleme a partnerek 
közös és tartós együttműködésének. 

E megközelítésnek köszönhetően a szakértői 
csoportok multiplikátor hatású tevékenységeivel a 
partnerségen belül és azon túl is sokkal erősebb lesz 
a kapacitásépítés.

11.2020



ESZKÖZÖK
GIS Internet-alapú eszköz és integrált 
értékelést segítő eszköz

Egy GIS Internet-alapú eszköz kerül kifejlesztésre a 
partnerországok ásvány- és termálvízkészleteinek 
térbeli adatbázisával, mely az ásvány- és 
termálvízkészletekre vonatkozó adatgyűjtést segítő 
elemet is magában foglal.

A gyógyfürdők további fejlesztésének különböző 
forgatókönyveire vonatkozóan kidolgozásra 
kerül egy, az automatikus hatásvizsgálatot és 
környezeti kapacitás értékelést biztosító eszköz 
is; ennek tesztelése is megtörténik az ásvány- és 
termálvízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás 
támogatása érdekében.

01.2022



MINTAPROJEKTEK
8 Mintaprojekt a Szakértői Panel 
támogatásával

A mintaprojektek különböző témákkal foglalkoznak:
• termálvízkészletek környezeti értékelése
• környezeti hatáselemzést, illetve a vállalato-

kon belül a termékek ökológiai lábnyomát is 
figyelembe vevő módszer alkalmazását segítő 
eszközök kidolgozása

• vízi ökoszisztémák regionális védelmét és 
a kapcsolódó szakpolitikai intézkedéseket 
támogató tervek kimunkálása

• társadalmi részvételen és munkacsoportokon 
alapuló partnerség és szakmai platform 
létrehozása a gyógyfürdők vízkészleteinek 
fenntartható kiaknázása érdekében 

• a környezetvédelmet és a gyógyfürdők 
erőforrásainak fenntartható használatát illetően 
a gyógyfürdőhasználók (páciensek és turisták) 
tudatosságának erősítése 

01.2022



TÉNYEK ÉS
ADATOK

2022 márciusáig
tervezett eredmények

Projekt partnerek

Projekt
időtartama

Többszereplős, határokon átnyúló tevékenységekkel 
teli innovatív megközelítések, melyek 
összekapcsolják a természetvédelmet, a 
környezetvédelmi gazdálkodást és az egészségügyi 
előnyöket

www.interrreg-central.eu/healingplaces

FENNTARTHATÓ 
GYÓGYFÜRDŐK 
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Keressen bennünket
HealingPlaces
Vezető partner:
Központi Bányászati Intézet - GIG (PL)
Malgorzata Markowska

 +48 32 259 22 07
 mmarkowska@gig.eu

Magyar partnerek:
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Szabó Tünde 

 szabo.tunde@hbmo.hu

Bora 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofi t Kft.
Tisza Orsolya  

 tisza.orsolya@mfu.hu

 
 www.facebook.com/HealingPlacesProject/

 

 www.interreg-central.eu/healingplaces

HEALINGPLACES
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A 

Borsod-Abaúj-Zemplén  
 County Development Agency

BOR A 94

City of Križevci

PROJEKTRŐL


