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PROBLEM REGIONALNY:  Uzdrowiska dolnośląskie i ich zasoby



PROBLEM UNIWERSALNY? 
Uzdrowiska są elementem tożsamości kulturowej Europy 
Środkowej – zatem inni też mają swoje doświadczenia!

Czego możemy dowiedzieć i nauczyć się od Partnerów? 

• Jak chronić potencjał i zasoby, a zarazem nie hamować rozwoju? 
• Czy możliwe jest zintegrowane zarządzanie na poziomie regionu? Jak to zrobić? 
• Czy w ten sposób można wzmocnić potencjał i wizerunek regionu?

Czego możemy dokonać wspólnie?  

• Na poziomie UE nie istnieją regulacje dotyczące w szczególności wód 
leczniczych - czy siłą partnerstwa międzynarodowego możemy wpłynąć na ich 
ustanowienie? 



Droga do partnerstwa i tworzenie projektu 

Krok 1: Poszukiwanie partnerów: kontakty instytucjonalne,
ogłoszenie na stronach Central Europe, wykorzystanie
polskiego Punktu Kontaktowego.

Krok 2: Spotkania online, przedstawienie celów.

Krok 3: Konsultacja pierwszego pomysłu we Wspólnym
Sekretariacie Technicznym w Wiedniu

Krok 4: Weryfikacja celów projektu pod kątem wpasowania się w
cele programu

Krok 5: Weryfikacja Partnerstwa

Ostatecznie: 10 Partnerów + 5 Partnerów stowarzyszonych
z 7 krajów (Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowenia,
Włochy, Węgry), reprezentujących: samorządy różnego
szczebla, instytucje naukowe, agencje rozwoju i wsparcia
biznesu,

Bardzo ważne! 

Ustalenie co robimy RAZEM, a co każdy Partner realizuje samodzielnie (każdy Partner ma swoje „interesy” do 
załatwienia – trzeba stworzyć przestrzeń dla takich działań) 



Akronim projektu H e a l i n g P l a c e s

Tytuł projektu
Doskonalenie zarządzania środowiskowego dla zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych i dziedzictwa 
miejscowości i regionów uzdrowiskowych Europy Środkowej jako siły napędowej rozwoju lokalnego i regionalnego.

CEL GŁÓWNY 
wspieranie zrównoważonego rozwoju miejscowości i regionów uzdrowiskowych, przy jednoczesnej ochronie 
unikalnych zasobów, które stanowią ich źródło. 

Okres realizacji 
projektu 36 miesięcy + 3 przedłużenie (01.04.2019 – 30.06.2022) 

Wartość projektu 2 135 547 euro

Priorytet 
programu

3. Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego w 
Europie Środkowej

Cel szczegółowy
3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów 
i dziedzictwa naturalnego

Projekt 



Merytoryczna konstrukcja projektu

NAJWAŻNIEJSZE REZULTATY 

▪ narzędzie internetowe GIS z przestrzenną bazą danych o zasobach 
wód mineralnych i termalnych w regionach partnerskich

▪ narzędzie do oceny wpływu na środowisko oraz potencjału 
środowiskowego obszarów uzdrowiskowych

WP1:
Budowa narzędzi do zintegrowanej oceny bieżących i 
przyszłych presji na zasoby wód termalnych i 
mineralnych w miejscowościach uzdrowiskowych 

WP2: 

Zrównoważone zarządzanie obszarami uzdrowiskowymi - od 
koncepcji do realizacji - 8 akcji pilotażowych: 

NAJWAŻNIEJSZE REZULTATY 

▪ 7 akcji pilotażowych w regionach partnerskich: 

o Budowa partnerstw

o Budowa lokalnych/regionalnyh strategii i planów działania

o Poprawa zrównoważonego wykorzystania zasobów wód mineralnych i 
termalnych w uzdrowiskach

o Monitoring 

WP3:

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi uzdrowisk 

NAJWAŻNIEJSZY REZULTAT: 
Strategia zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi w miejscowościach i regionach uzdrowiskowych 
wypracowana w oparciu o rezultaty WPT1 oraz doświadczenia płynące z realizacji akcji pilotażowych WPT2.



Osiągnięcia polskich partnerów

Na poziomie całego projektu: 

• Budowa przestrzennej bazy danych o zasobach 
wód mineralnych i termalnych w regionach 
partnerskich

• Budowa narzędzia do oceny wpływu na 
środowisko oraz potencjału środowiskowego 
obszarów uzdrowiskowych

W ramach Akcji Pilotażowej: 

• Budowa Regionalnej Grupy Roboczej ds. Uzdrowisk

• Poszerzenie wiedzy o uwarunkowaniach prawnych 
i  organizacyjnych rozwoju uzdrowisk. Identyfikacja kluczowych 
elementów, które winny ulec poprawie. 

• Opracowanie Kierunkowego Planu Działań na rzecz 
zrównoważanego zarządzania uzdrowiskami

• Opracowanie ekspertyzy (wraz z mapami) wskazującej obszary w 
uzdrowiskach dolnośląskich i ich sąsiedztwie, gdzie niewłaściwe 
zagospodarowanie terenu może szczególnie wpłynąć na zmianę 
jakości i ilości wód leczniczych.  Sformułowane wytycznych dla 
planowania przestrzennego. 



Wykorzystanie rezultatów

Na poziomie całego projektu: 

• Budowa przestrzennej bazy danych o zasobach 
wód mineralnych i termalnych w regionach 
partnerskich

• Budowa narzędzia do oceny wpływu na 
środowisko oraz potencjału środowiskowego 
obszarów uzdrowiskowych

W ramach Akcji Pilotażowej: 

• Budowa Regionalnej Grupy Roboczej ds. Uzdrowisk

• Poszerzenie wiedzy o uwarunkowaniach prawnych i  
organizacyjnych rozwoju uzdrowisk. Identyfikacja kluczowych 
elementów, które winny ulec poprawie. 

• Opracowanie Kierunkowego Planu Działań na rzecz 
zrównoważanego zarządzania uzdrowiskami …

• Opracowanie ekspertyzy (wraz z mapami) wskazującej obszary 
w uzdrowiskach dolnośląskich i ich sąsiedztwie, gdzie 
niewłaściwe zagospodarowanie terenu może szczególnie 
wpłynąć na zmianę jakości i ilości wód leczniczych.  
Sformułowane wytycznych dla planowania przestrzennego. 

Będzie udostępniona i w miarę możliwości 
uaktualniania przez najbliższe lata

Będzie udostępnione wraz z bazą danych. 
Będzie promowane i może być wykorzystane przez 
samorządy i organizacje społeczne do 
monitorowania i oceny presji na zasoby naturalne 
uzdrowisk 

Będzie działać w strukturach samorządu województwa 
dolnośląskiego

Stanie się bazą dla lobbingu na rzecz zmiany prawa

Podjęte będą kroki na rzecz jego wdrażania 

Będzie ważnym materiałem dla prowadzenia polityki 
przestrzennej



ZALETY UCZESTNICTWA W PROJEKTACH

• zawiązanie sieci współpracy tematycznej na wszystkich poziomach  

• korzystanie z wiedzy i doświadczeń  partnerów

• lepszy dostęp do wiedzy, innowacyjnych rozwiązań i technologii

• możliwość oceny wycinkowych problemów lokalnych z szerszej perspektywy  

• wzmocnienie poziomu umiejętności i innowacyjności (indywidualnie i instytucjonalnie)

• możliwość testowania nowatorskich rozwiązań

• przygotowanie opracowań niezbędnych do realizacji projektów zarówno strategicznych jak 
i infrastrukturalnych („twardych”)  

• pozyskanie znaczących środków na działania, które mogłyby nie doczekać się prędko realizacji

• zmiana ugruntowanej, rutynowej roli na poziomie organizacji i na poziomie indywidualnym   



Zapraszam na stronę projektu:
www.interreg-central.eu/HealingPlaces

Dziękuję za uwagę
Magdalena Belof

magdalena.belof@irt.wroc.pl


