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PARTNERJI 
PROJEKTA

Projekt HealingPlaces zagotavlja podporo izvajanju 
aktivnosti za trajnostni razvoj zdraviliških območij 
z vidika ohranjanja in zaščite naravnih virov, 
ki predstavljajo pogoj za razvoj zdraviliških 
dejavnosti. Partnerji projekta sodelujejo z 
namenom krepitve znanja in dviga ozaveščenosti 
o različnih lastnostih virov termalne in mineralne 
vode ter izdelave modelov 
medteritorialnega in večnivojskega 
upravljanja, ki bodo služili izboljšanju 
zmogljivosti za upravljanje z 
naravnimi viri zdravilišč.

CILJI PROJEKTAKREPITEV ZMOGLJIVOSTI 
OKOLJSKEGA UPRAVLJANJA ZA 
TRAJNOSTNO RABO NARAVNE 
DEDIŠČINE ZDRAVILIŠKIH MEST 

IN REGIJ SREDNJE EVROPE 
KOT GONIL LOKALNEGA IN 
REGIONALNEGA RAZVOJA

HEALINGPLACES
ODKRIJTE VEČ O PROJEKTU

Partnerji iz sedmih držav Srednje Evrope smo 
združili moči z namenom izboljšanja celovitega 
upravljanja z okoljem za zaščito in trajnostno rabo 
naravne dediščine in virov.

Avstrija
�� Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur 
GmbH

Hrvaška
�� Občina Križevci

Češka republika
�� Mendelova kmetijska in gozdarska univerza v Brnu

Republika Madžarska
�� BORA 94 – razvojna agencija okrožja  
Borsod-Abaúj-Zemplén
�� županija Hajdú-Bihart

Italija
�� Razvojna agencija LAMORO 
�� Politehnični center Pordenone SCPA

Poljska
�� Osrednji rudarski inštitut

�� Dolnoslaskie Region – Institute for Territorial 

Development

Slovenija
�� Razvojni center Novo mesto d. o. o.

Through cooperation of partners representing 
different levels and sectors, widely applicable 
methodologies, lessons learnt from several pilot 
actions will strengthen environmental considerations 
during spa-related interventions and support 
efficient reduction of conflicts between economic, 
social and environmental aspects.

Projekt je financiran iz evropskega programa 
»INTERREG SREDNJA EVROPA«, ki spodbuja 
srednjeevropske države k
sodelovanju pri skupnih izzivih.

Finančna sredstva

Borsod-Abaúj-Zemplén  
 County Development Agency

BOR A 94

City of Križevci



STRATEGIJE IN 
PRIROČNIK

USPOSABLJANJE ORODJA PILOTNI PRIMERI

PROJEKT V 
ŠTEVILKAH

Celostna Strategija za trajnostno 
upravljanje naravnih virov zdraviliških 
območij

Celostna Strategija bo pripravljena z namenom 
nadaljnjega izboljševanja trajnostnega načrtovanja 
in upravljanja izbranih zdravilišč Srednje Evrope. 
V pripravo bodo vključeni različni deležniki in 
odločevalci – lokalni, regionalni in državni organi, 
predstavniki zdravilišč, okoljskega in zdravstvenega 
sektorja in ostali.

V okviru projekta bo izdelan tudi transnacionalni 
priročnik z dobrimi praksami na področjih 
upravljanja z naravnimi in družbeno-ekonomskimi 
viri, prilagajanja na okoljske odzive konfliktne rabe 
tal in ostalih.
 

Krepitev zmogljivosti s 
transnacionalnim in medsektorskim 
usposabljanjem 

Sodelovanje izbranih partnerjev in izmenjava 
strokovnega znanja in izkušenj bosta ključnega 
pomena za izboljšanje razumevanja ter krepitev 
sposobnosti uporabe orodij, izdelanih v okviru 
projekta HealingPlaces. 

Rezultati takšnega pristopa bodo uporabni tudi za 
primere ostalih območij.

GIS aplikacija in orodje za celovito 
oceno

Pripravljena in objavljena bo spletna aplikacija, 
ki bo prek geografskega informacijskega sistema 
prikazovala bazo prostorskih podatkov o virih 
termalne in mineralne vode.

Orodje za presojo vplivov na okolje in oceno okoljske 
(nosilne) zmogljivosti bo prek scenarijev prihodnjega 
razvoja zdravilišč služilo podpori izvajanja 
trajnostnega upravljanja z mineralnimi in termalnimi 
vodami.

Inovativna orodja izdelana v okviru projekta 
HealingPlaces se uporabljajo na osmih pilotnih 
primerih:
• krepitev upravljanja z mineralnimi vodami v 

Spodnji Šleziji;
• izboljšanje trajnostnega upravljanja s termalnimi 

viri v zaščitenem območju Colli Euganei;
• vzpostavitev trajnega partnerstva za naravni 

razvoj zdravilišč v madžarskih okrožjih Hajdú-
Bihar & Borsod-Abaúj-Zemplén;

• krepitev regionalnega partnerstva izbranih 
zdravilišč v Zgornji Avstriji;

• okolju prijazno upravljanje zdravilišč v regiji in 
priročnik za trajnostno rabo lokalnih termalnih in 
mineralnih virov podzemne vode v Križevcih;

• izdelava načrta za trajnostno upravljanje s 
termalno vodo v regiji Jugovzhodna Slovenija;

• testiranje orodja za izračun okoljskega odtisa v 
termalnem okrožju term Acqui;

• testiranje participativnega orodja za izboljšanje 
stanja vodnih virov zdravilišč in 

načrt trajnostnega upravljanja v 
okrožju Jeseník.

Rezultatov projekta 
do marca 2022

Projektnih 
partnerjev

Trajanje 
projekta

Inovativni pristopi se odražajo v sodelovanju 
različnih deležnikov in medteritorialnem 
sodelovanju. V okviru projekta potekajo aktivnosti, 
ki celovito zajemajo področja ohranjanja in 
varovanja narave, okoljskega upravljanja in 
zdravilnih učinkov.

www.interrreg-central.eu/healingplaces

Proces doseganja ciljev projekta temelji na razvoju 
skupnih orodij za celovito oceno obstoječe ter 
prihodnje ogroženosti virov mineralnih in termalnih  
voda v Srednji Evropi.

Pilotne aktivnosti projekta podpirajo trajnostno 
rabo termalne vode zdraviliških območij, predvsem 
v smislu zagotavljanja učinkovite in racionalne 
rabe virov ter zaščite ekosistemov ob upoštevanju 
družbeno-ekonomskih lastnosti. Izkušnje iz 
izvedenih pilotnih aktivnosti bodo upoštevane pri 
oblikovanju transnacionalne strategije za trajnostno 
upravljanje zdraviliških območij.

Končna skupna aktivnost partnerjev je izdelava 
celovite Strategije za trajnostno upravljanje 
naravnih virov zdraviliških območij Srednje 
Evrope. Rezultati pilotnih aktivnosti in orodja, 
izdelana tekom projekta, bodo podlaga za izdelavo 
Strategije.

GLAVNA USMERITEV 
PROJEKTA JE 
ZAGOTAVLJANJE 
TRAJNOSTI ZDRAVILIŠČ
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