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PROJEKT HEALINGPLACES V REGIJI
JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Enhancing environmental management capacities for sustainable use of the natural heritage of Central
European SPA towns and regions as the driver for local and regional development / Krepitev zmogljivosti
okoljskega upravljanja za trajnostno rabo naravne dedišcine zdraviliških mest in regij Srednje Evrope
kot gonil lokalnega in regionalnega razvoja
Trajanje projekta:
1. 4. 2019 – 31. 3. 2022
Vodilni partner: Osrednji rudarski inštitut (Poljska)
Partnerji: Business Upper Austria – OÖ Wirtscha sagentur GmbH (Avstrija), Obcina Križevci (Hrvaška),
Mendelova kmetijska in gozdarska univerza v Brnu (Ceška republika), BORA 94 – razvojna agencija okrožja
Borsod-Abaúj-Zemplén in okrožje Hajdú-Bihar (Madžarska), Razvojna agencija LAMORO in Politehnični
center Pordenone SCPA (Italija), Spodnja Šlezija – Inštitut za teritorialni razvoj (Poljska), Razvojni center
Novo mesto (Slovenija).
Razvojni center Novo mesto sodeluje pri projektu, katerega cilj je zagotavljanje podpore izvajanju
aktivnosti za trajnostni razvoj zdraviliških obmocij z vidika ohranjanja in zašcite naravnih virov. Partnerji
projekta sodelujejo z namenom krepitve znanja in dviga ozavešcenosti o različnih lastnostih virov termalne
in mineralne vode ter izdelave modelov medteritorialnega in vecnivojskega upravljanja, ki bodo služili
izboljšanju zmogljivosti za upravljanje z naravnimi viri zdravilišc.
Proces doseganja ciljev projekta temelji na razvoju skupnih orodij za celovito oceno obstoječe ter prihodnje
ogroženosti virov mineralnih in termalnih voda v Srednji Evropi, izdelavi načrta trajnostnega upravljanja s
termalno vodo v regiji Jugovzhodna Slovenija ter izdelavi celovite Strategije za trajnostno upravljanje
naravnih virov zdraviliških obmocij Srednje Evrope. Slednja bo pripravljena z namenom nadaljnjega
izboljševanja trajnostnega nacrtovanja in upravljanja tovrstnih obmocij.
V proces projekta vkljucujemo širšo skupino udeležencev in odlocevalcev iz razlicnih podrocij, kot so na
primer Geološki Zavod Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod Republike Slovenije za varstvo
narave, Direkcija za vode, Terme Krka d. o. o., predstavniki lokalnih in regionalnih skupnosti v in izven
regije ter ostali.
Projekt predstavlja okvir za priložnost izmenjave znanj in dobrih praks na podrocju upravljanja s termalnimi,
mineralnimi in termo-mineralnimi vodami na obmocju Srednje Evrope, vkljucno s cezmejnim sodelovanjem.
Naravni (zdravilni) viri predstavljajo številne možnosti za družbeni razvoj, zato je njihovo nacrtovanje in
upravljanje potrebno tudi v prihodnje izvajati bolj trajnostno.
Further info:
Vane Urh
vane.urh@rc-nm.si
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HealingPlaces.html
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