KDO JSME?

ROZVOJ LÁZEŇSKÝCH
MÍST A REGIONŮ
STŘEDNÍ EVROPY
PROSTŘEDNICTVÍM
PODPORY MANAGEMENTU
UDRŽITELNÉHO VYUŽÍVÁNÍ
PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

CO DĚLÁME?

 Hlavní hornický institut

Rakousko

Slovinsko

Chorvatsko
 město Križevci

Česká republika
 Mendelova univerzita v Brně

Maďarsko
 BORA 94 Rozvojová agentura Boršodsko-abovsko-zemplínské župy),
nezisková organizace
 Hajducko-Biharská župa (samospráva)

Itálie
 LAMORO Rozvojová agentura
 Technologický park Podenone
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PROJEKTOVÝCH
PARTNERŮ

10
REGIONŮ

ZEMÍ

2.1

MIL. EURO –
ROZPOČET PROJEKTU

1.7

MIL. EURO Z EFRR

Polsko

Partneři ze sedmi středoevropských zemí
spojují síly, aby zlepšili kapacity integrovaného
environmentálního managementu pro ochranu a
udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů.

 Hornorakouská obchodní agentura s.r.o.

Záměrem projektu HealingPlaces je
podporovat udržitelný rozvoj lázní a
zároveň chránit jedinečné přírodní
zdroje, které tvoří jejich základ.
Partneři spolupracují s cílem rozšířit
znalosti a povědomí o vlivech různých
faktorů na zdroje minerální a termální
vody. Praktickým cílem je vytvoření
modelu víceúrovňové a vícestupňové
(územní) správy (governance), vedoucí
ke zlepšení managementu cenných
lázeňských přírodních zdrojů.

ZJISTĚTE VÍCE O PROJEKTU

 Dolnoslezské vojvodství – Institut regionálního
rozvoje

HEALINGPLACES
www.interreg-central.eu/healingplaces

 Rozvojové centrum Novo Mesto, poradenství a
rozvoj s.r.o.
Prostřednictvím spolupráce partnerů zastupujících
různé úrovně a odvětví, obecně aplikovatelných
metodik a poznatků získaných díky realizaci několika
pilotních akcí, bude posílen environmentální aspekt
a budou eliminovány konﬂikty mezi ekonomickými,
sociálními a environmentálními aspekty rozvoje
lázní a lázeňství.

Kontaktujte nás
Partner projektu HealingPlaces:
Mendelova Univerzita v Brně, Fakulta
regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Projektový manažer Dr. Pavel Ptáček, Ph.D.
+420 775 772 313
pavel.ptacek@mendelu.cz

Kdo nás ﬁnancuje?

http://frrms.mendelu.cz/32118n-healing-places
www.facebook.com/HealingPlacesProject/

Náš projekt je ﬁnancován z programu Interreg
CENTRAL EUROPE, který podporuje spolupráci
na společných problémech a tématech ve střední
Evropě.
Program poskytuje ﬁnanční prostředky 246 milionů
EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj
a podporuje přeshraniční spolupráci institucí
vedoucí k rozvoji měst a regionů v Rakousku,
Chorvatsku, České republice, Německu, Maďarsku,
Itálii, Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku.
BORA 94
Borsod-Abaúj-Zemplén
County Development Agency

City of Križevci

PŘECHOD K

UDRŽITELNÉMU
LÁZEŇSTVÍ

Výstupy

Inovativní přístupy odrážející interakce více
stakeholderů v přeshraničním kontextu s cílem
propojit přínosy ochrany přírody, environmentálního
managementu a zdravotní péče.
www.interrreg-central.eu/healingplaces

Pilotní akce budou postupnými kroky podporovat
implementaci udržitelného využívání minerálních a
termálních vod v lázních. To je vnímané především
jako zajišťování účinného a racionálního využívání
identiﬁkovaných zdrojů a ochrany ekosystémů
při hospodářském a sociálním rozvoji lázeňských
subjektů.

FAKTA
A ČÍSLA
Projektových
partnerů
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Dobře strukturovaný proces vedoucí k dosažení cílů
projektu je založen na tvorbě společných nástrojů
pro integrované hodnocení stávajících i budoucích
hrozeb a tlaků na zdroje minerálních a termálních
vod v lázních po celé střední Evropě.

Výstupů plánovaných
do března 2022

04/2019 – 03/2022

Realizace
projektu

Nabyté zkušenosti s pilotními akcemi budou
využity k tvorbě a společné formulaci strategie pro
udržitelný management lázní.
Finálním cílem je právě vytvoření sdílené
integrované strategie pro udržitelné řízení
přírodních lázeňských zdrojů. Strategie bude
vycházet z výsledků realizovaných výzkumů,
různých nástrojů a výsledků pilotních akcí, které
do tvorby integrované strategie vnesou praktické
prvky.

STRATEGIE A
PŘÍRUČKA

ŠKOLENÍ

NÁSTROJE

PILOTNÍ AKCE

Integrovaná strategie pro udržitelné
řízení lázeňských přírodních zdrojů

Meziregionální a mezisektorové
budování kapacit prostřednictvím
seminářů

Internetový nástroj GIS a nástroj pro
evaluaci

Osm pilotních akcí podporovaných
panelem expertů

Bude vytvořen a distribuován nástroj na bázi
geograﬁckých informačních systémů (GIS), dostupný
na webu a zahrnující území všech projektových
zemí. Bude zobrazovat prostorovou databázi zdrojů
minerální a termální vody. Bude zahrnovat rovněž
rozhraní pro sběr dat o zdrojích minerální a termální
vody.

Pilotní akce se týkají různých témat:
• environmentální hodnocení zdrojů termální a
minerální vody
• tvorba nástrojů podporujících analýzu dopadů
na životní prostředí a implementaci metody
environmentální stopy
• příprava plánů přispívajících k ochraně a řízení
vodních ekosystémů v regionu
• vytvoření platformy partnerství a dialogu
pro udržitelné využívání vody v lázních
prostřednictvím participativních metod a
pracovních skupin
• posílení povědomí uživatelů lázní (pacientů a
turistů) v oblasti ochrany životního prostředí a
udržitelného využívání lázeňských zdrojů

Bude sestavena jedna společná integrovaná strategie
zaměřená na to, jak zlepšit rozvojové kapacity
řízení středoevropských lázní při respektování
principů udržitelnosti. Budou představeny
inovativní rozhodovací procesy vybudované na
partnerstvích mezi místními a regionálními orgány,
lázeňským sektorem a organizacemi věnujícími se
managementu přírodních léčivých zdrojů, které
budou brát do úvahy místní kontext.
Kromě toho bude vypracována mezinárodní příručka
o příkladech dobré praxe s tématy zmírňování
environmentálních a socioekonomických tlaků a
řešení konﬂiktů.

03/2022

Během seminářů budou sdíleny odborné znalosti
a postupy jednotlivých partnerů projektu s cílem
vzájemného sdílení postupů uplatněných v projektu
HealingPlaces a získaných dovedností.
Tento výstup má sloužit jako klíčový faktor pro
ucelené společné příspěvky od všech partnerů.
To povede k lepšímu budování kapacit v
rámci partnerství i mimo něj prostřednictvím
multiplikačních aktivit zúčastněných stran.

11/2020

Bude navržen a otestován nástroj pro automatické
posouzení dopadů a hodnocení environmentální
kapacity dalšího rozvoje lázní. Bude sloužit jako
podpůrný prostředek pro udržitelné řízení zdrojů
minerálních a termálních vod.

01/2022

01/2022

