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Acest material are în vedere 
promovarea rezultatelor proiectului 
InnovaSPA, atât din punct de vedere 
al calității cât și al cantității, având în 
vedere conturarea ecosistemului 
termal realizată pornind de învățarea 
interregională la planurile de acțiune 
elaborate și implementate. 
InnovaSPA își propune îmbunătățirea 
politicilor care sprijină transferul de 
cunoaștere și inovarea deschisă între 
membrii unui parteneriat de tip 
triplu helix din domeniul prevenției 
în sănătate și al termalismului, cu 
scopul accelerării lansării pe piață 
de noi soluții inovatoare pentru 
dezvoltarea unui stil de viață sănătos.
Proiectul InnovaSPA abordează 
provocarea socială a îmbătrânirii 
populației și urmărește să 
demonstreze că termalismul, prin 
introducerea de noi terapii și soluții 
inovative de îngrijire, poate fi un 
sector cu un potențial uriaș în ceea 
ce privește eficientizarea serviciilor 
de sănătate. Stilul de viață sănătos și 
prevenția vor avea o importanță din 
ce în ce mai mare în stabilirea 
politicilor în regiunile partenere, 
făcând ca tema proiectului să fie 
relevantă pentru un grup țintă mult 
mai larg.

Implementarea proiectului se 
focusează pe următoarele trei 
dimensiuni principale: promovarea 
învățării reciproce, din perspectiva 
politicilor interregionale și a  
schimbului de bune practici între cei 
opt parteneri; îmbunătățirea 
implementării politicilor și 
programelor dedicate prevenției 
în sănătate și termalismului; 
implementarea acțiunilor concrete 
preluate din planurile de acțiune pe 
care fiecare partener le va dezvolta 
în urma procesului de învățare 
interregională și a schimbului 
de bune practici.
Cele mai importante rezultate ale 
proiectului vizează:
- planurile de acțiune elaborate de 
partenerii de proiect, menționând 
implementarea de acțiuni inovatoare 
dedicate prevenției în sănătate și 
termalismului;
- bune practici în domeniul prevenției 
în sănătate și termalismului 
identificate și împărtășite de 
partenerii de proiect;
- analize comune privind 
îmbunătățirea instrumentelor 
de politică elaborate;
- vizite de studiu organizate în cele 
8 regiuni / țări cu zone termale din 
Europa.

Research and 
innovation

Website
www.interregeurope.eu/innovaspa

design grafic  & concept realizate de artON media / www.artonmedia.ro
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Context
Proiectul InnovaSPA abordează 
provocarea socială a îmbătrânirii 
populației și urmărește să demonstreze 
că termalismul, prin introducerea de 
noi terapii și soluții inovative de 
îngrijire, poate fi un sector cu un 
potențial uriaș în ceea ce privește 
eficientizarea serviciilor de sănătate. 
Stilul de viață sănătos și prevenția vor 
avea o importanță din ce în ce mai 
mare în stabilirea politicilor în regiunile 
partenere, făcând ca tema proiectului 
să fie relevantă pentru un grup țintă 
mult mai larg.

Parteneriat
8 parteneri (1 Asociație, 3 Universități, 
3 Agenții de dezvoltare regională și 1 
Centru de inovare) din 8 țări (FR, HU, 
LV, PL, RO, LT, PT, SI).

Atunci când va fi nevoie, autoritățile 
responsabile cu politicile vizate în 
proiect, își vor oferi sprijinul.

Actorii relevanți din fiecare domeniu 
vor fi puternic implicați în schimbul de 
experiență la nivel interregional și vor 
contribui la îmbunătățirea 
instrumentelor de politică.

WEB Link 
Info despre proiect

scanează
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FRANȚA

Asociația Termauvergne
Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, Franța

UNGARIA

Universitatea Debrecen  
Debrecen, Județul Hajdú-Bihar, Ungaria 

LETONIA

Universitatea din Letonia
Letonia

SLOVENIA

Agenția de Dezvoltare a Regiunii Savjnska 
Regiunea Savjnska, Slovenia

POLONIA

Agenția de Dezvoltare a Regiunii Warmya Mazury 
Regiunea Warmia-Mazury, Polonia  

ROMÂNIA

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru 
Regiunea Centru, România    

P
O

R
TU

G
A

LI
A

Facultatea de Medicină a Universității din Porto   
Regiunea Norte, Portugalia  

LITUANIA

Centrul de Inovare din Lituania  
Lituania  

MALTA

POLONIA

FRANȚA

ROMÂNIA
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REGIUNI PARTENERE INSTRUMENTE DE POLITICĂ 
ABORDATE ÎN REGIUNILE 
PARTENERE
Instrument politic 1
Planul Regional Thermal 
Auvergne-Rhône-Alpes, 2016 - 
2021.

Instrument politic 2
Programul Operațional 
Dezvoltare Economică și Inovare 
(GINOP) Ungaria
Axa 2 – Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare – NEC 4.1 – 
Îmbunătățirea ecosistemului de 
inovare a dezvoltării serviciilor și 
tehnologiei, a activității de 
cercetare și inovare a produselor.

Instrument politic 3
Programul Operațional ‘’Creștere 
și forță de muncă’’, Letonia
Axa 1 -  Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare.

Instrument politic 4
Programul Operațional Regional 
al Regiunii Warmy-Mazury 2014-
2020, Polonia.

Instrument politic 5
Programul Operațional Regional 
2014 – 2020, România, Axa 
Prioritară 1- Promovarea 
transferului tehnologic 

Strategia de Specializare 
Inteligentă a Regiunii Centru 
(RIS3)

Instrument politic 6
Programul Operațional pentru 
Investiții 2014-2020, Lituania
Axa prioritară 1 – Consolidarea 
cercetării, dezvoltării și inovării.

Instrument politic 7 
Programul Operațional Regional 
2014-2020 al Regiunii Norte, 
Portugalia. 
 
Instrument politic 8
Programul Operațional pentru 
Implementarea Politicii de 
Coeziune a UE în perioada 2014-
2020, Slovenia
Prioritatea 1 – Dezvoltarea 
competitivității internaționale a 
cercetării, inovării și dezvoltării 
tehnologice în conformitate cu 
specializarea inteligentă, 
pentru creșterea competitivității 
și a economiei verzi.
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Terapia SPA în Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes:
- Tratamente termale cu beneficii medicale bazate pe dovezi științifice;
- Cure prescrise de un doctor (3 săptămâni de tratamente termale);
- Cure decontate de Asigurările de Sănătate (până la 65% din îngrijire);
- 130 000 de pacienți au primit tratamente în 2018;
- Peste 20 000 locuri de muncă, incluzând 2200 locuri de muncă directe
2,5 milioane de șederi peste noapte;
- 100 milioane Euro - cifră de afaceri consolidată a complexelor termale;
- 275 milioane Euro – beneficii economice indirecte;

9

Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes ocupă 
locul 3 în Franța, datorită celor 24 de 
orașe termale și celor 12 terapii 
certificate de sistemul de securitate 
socială în Franța și care vizează: Tul-
burări de dezvoltare a copiilor (TDE), 
Afecțiuni ale aparatului respirator (VR), 
Afecțiuni ale aparatul digestiv și boli 
metabolice (AD), Afecțiuni ale 
mucoasei bucale (AMB), Afecțiuni 
metabolice și renale (AU), Afecțiuni 
Dermatologice (DER), Ginecologice 
(GYN), Boli cardio-arteriale (MCA), 
Afecțiuni ale sistemului venos (PHL), 
Afecțiuni Neurologice (Neu), Afecțiuni 
psihosomatice (PSY), Afecțiuni 
Reumatologice (RH).
Toate stațiunile termale din 
Auvergne-Rhône-Alpes sunt construite în 
zone care din punct de vedere geologic 
permit în mod natural ieșirea la 
suprafață a apelor minerale. Înainte de a 
ieși la suprafață, aceste ape minerale stau 
în subteran sute de ani, timp în care intră 
în contact cu diferite roci, se îmbogățesc 
cu diferite minerale și ajung la diferite 
temperaturi. Efectelor curelor cu ape 

termale sunt direct influențate de 
compozițiile chimice ale apelor minerale 
din izvoarele respective.
În Franța, apa este declarată minerală 
atunci când, izvorând dintr-un izvor 
identificat, posedă caracteristici 
fizico-chimice fixe și constante, puritate 
microbiologică și s-a demonstrat că oferă 
beneficii pentru sănătate. Conform 
caracteristicilor sale fizico-chimice, apa 
ar putea fi utilizată pentru una sau mai 
multe terapii. De-a lungul timpului 
termalismul a rămas în Franța dedicat 
principiului său de bază: tratarea bolilor 
cronice cu ape minerale, nămoluri și gaze.
Conform certificărilor, în Franța, pachetul 
de bază al curei include de la 4 până la 6 
tratamente pe zi (câteodată și mai multe, 
permițând îngrijirea simultană a două 
afecțiuni) pacientul fiind monitorizat de 
către medicul de medicină termală pe tot 
parcursul șederii, cu vizite la începutul, în 
timpul și la sfârșitul curei.

8
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Tratamentele cu apă medicinală, masajele 
preventive, fizioterapia, serviciile wellness și 
reabilitarea specială, tratamentele pentru 
tinere mame, psihologia și tratamentele 
pentru afecțiunile locomotorii se regăsesc 
printre serviciile oferite în centru. Apa 
alcalină clorhidrică, apa carbonată 
hidrogenată este utilizată împotriva 
diferitelor boli precum artrita cronică, 
condrita, deformarea ortopedică, îngrijirea 
prelungită post-traumatică, anumite 
tulburări cardiace și circulatorii, numeroase 
probleme ginecologice și afecțiuni 
neurologice. Toate tratamentele sunt 
prescrise după examinarea medicală de 
către medicii din centrul SPA. 

În plus, pacienții mai pot beneficia de 
atracțiile turistice ale zonei, precum recentul 
premiat parc acvatic Aquaticum, pădurea 
in sine, teatrul, gradina zoologică, stadionul, 
restaurantele și barurile.
Cel mai mare complex SPA din Europa este 
Hajdúszoboszló. Apele termale medicina-
le ale acestui complex, vechi de 70 de ani, 
provin de la o adâncime de peste 1100 m, 
pentru a umple bazinele cu apă la diferite 
temperaturi. Centrul SPA este deschis pe 
tot parcursul anului și oferă o gamă largă de 
tratamente psihoterapeutice și balneo-
terapeutice pentru pacienții Centrului 
Aquaticum și Aqua Palace, făcând-ul o 
locație perfectă pentru petrecerea timpului 
pentru familii.
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Ungaria este o țară extrem de 
bogată în ape termale – rezerva sa 
de ape termale este semnificativă la 
scară mondială, în timp ce la scară 
europeană este remarcabilă. 
Majoritatea apelor minerale și 
medicinale conțin minerale 
dizolvate, oferă beneficii medicale și 
curative și sunt potrivite atât pentru 
băi și cât și pentru băut.
În prezent, există mai mult de o mie 
de izvoare în Ungaria cu apă termală 
la temperatura de peste 30 ° C, cea 
mai mare parte fiind apă medicinală. 
Apele medicinale pot fi găsite în 
aproape toate regiunile Ungariei, iar 
aproximativ trei sferturi din izvoare 
se află în regiunea Észak-Alföld.
Printre cele aproape 100 de băi cu 
apă termală din țară (din care 22 
sunt situate în regiune), există 36 de 
băi medicinale speciale în care apa 
conține radioactivitate, acid sulfuric, 
carbonat de brom de sare sau iod.

SPA-urile din județul Hajdú-Bihar 
sunt situate în vecinătatea 
Hortobágy, „Puszta”(cum este 
numită în Ungaria), o zonă inclusă în 
Patrimoniul Mondial UNESCO.
Centrul SPA din Debrecen este situat 
în mijlocul unei păduri, considerată 
”plămânii” orașului. Recuperarea 
oaspeților este promovată cu ajutorul 
celor aproximativ 40 de tratamente 
pe bază de ape medicinale și 
efectuate cu ajutorul asistenței 
specialiștilor. În plus față de 
tratamentele cu băi clasice, se 
practică o gamă largă de fizioterapii, 
terapii și metode psihologice. 
Terapiile clasice pe bază de apă și 
tratamentele naturale se bazează pe 
trei piloni: prevenție, terapie și 
reabilitare.
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(Ungaria)



Letonia
Resurse naturale
Letonia este o țară cu tradiție în utilizarea 
resurselor naturale in tratamentele 
medicale. Izvoarele cu sulf Kemeri au fost 
utilizate în medicina tradițională în cea de 
a doua jumătate a secolului XVIII și în prima 
jumătate a secolului XIX, când nobilii din 
regiunea Kurzeme au venit pentru 
tratament și s-au stabilit acolo. Prima 
baie publică din regiunea Kemeri a fost 
construită în 1838 pe un teren public 
utilizat în scopul terapiilor pe bază de apă 
cu sulf. Resursele curative existente în 
Letonia (nămol, apă minerală, climat) au 
calitatea necesară furnizării de servicii 
medicale. În plus, aceste resurse sunt 
disponibile în cantitate mare pentru 
utilizare de lungă durată. În prezent există 
încă potențial neutilizat în ceea ce privește 
utilizarea și procesarea resurselor curative 
existente.
De asemenea, sunt necesare cercetări 
suplimentare pentru a explora posibilitatea 
utilizării resurselor termale, și în special 
a apelor geotermale. Energia termică ar 
putea fi obținută din apa acviferului 
Cambria, care acoperă o suprafață de 12,000 
km2 din zona centrală și de sud-vest a țării, 
la o adâncime de 1350-1730 m. După o 

analiză a nevoilor volumului de căldură 
și dinamicii consumatorilor din zona 
geotermală, respectând condițiile de mai 
sus, cercetătorii au ajuns la concluzia ca 
orașe mari precum Liepaja, Jelgava, și 
Dobele, sunt mai potrivite pentru a utiliza 
apa geotermală pentru sistemul de 
încălzire și alimentare cu apă caldă. Nu 
există consumatori adecvați în zonele 
rurale și este puțin probabil ca acești 
consumatori să apară în viitorul apropiat, 
cu excepția zonelor de coastă virgine 
adecvate pentru înființarea de SPA-uri. 
Eficiența utilizării apei geotermale depinde 
de costul accesului la ea și nu ar putea fi 
benefică în toate locurile menționate mai 
sus. 
Trebuie remarcat faptul că Spitalul Regional 
Liepaja folosește zilnic apă geotermală în 
scopuri de vindecare, întrucât forează pe 
cont propriu pentru a capta apa termală. 
Cu toate acestea, va fi nevoie de mai mult 
timp pentru creșterea utilizării apelor 
termale în Letonia, deoarece necesită 
muncă de cercetare și investiții mari.

Tratamente, terapii, cure
Centrele de sănătate din Letonia, centrele de reabilitare medicală și SPA-urile oferă 
în principal tratamente tradiționale - tratamente cu nămol și apă minerală, 
combinate cu metode moderne de reabilitare - diagnostic și tratament modern 
combinate cu utilizarea agenților naturali precum hidrogen sulfurat, apă minerală 
cu brom și nămol vindecător. Acestea oferă tratamente pentru afecțiuni cardio-
vasculare, afecțiuni pulmonare, afecțiuni dermatologice, afecțiuni neurologice, boli 
oncologice, afecțiuni ortopedice și reumatologice, precum și reabilitarea persoanelor 
cu handicap. De asemenea, sunt oferite programe speciale de reabilitare 
medicală pentru copii. Din 2021, acestea oferă programe de reabilitare medicală 
pentru pacienții post-COVID-19. În plus, există și programe de promovare a prevenției 
în sănătate.

Stațiuni termale / complexe SPA 
Cele mai mari și cele mai moderne centre de sănătate din Letonia sunt Centrul de 
Reabilitare Jaunkemeri, centru modern privat, și Centrul de reabilitare Vaivari, unde 
serviciile medicale și tratamentele sunt oferite pacienților în vederea reabilitării după 
diverse boli, persoanelor cu dizabilități, precum și în scop profilactic.
Cele două centre sunt situate pe teritoriul stațiunii Jurmala – de-a lungul coastei, 
într-o zonă cu pădure de pin, și oferă condiții excelente pentru reabilitare, 
îmbunătățirea stării de sănătate și petrecerea timpului. De asemenea, acolo mai 
sunt și alte centre de sănătate mai mici și centre SPA care utilizează resurse 
naturale existente în Letonia. De cele mai multe ori aceste centre de reabilitare și/
sau SPA funcționează în cadrul hotelurilor, spitalelor sau centrelor medicale. Până în 
prezent, apele geotermale sunt utilizate doar de Spitalul Regional Liepaja, în scopul 
reabilitării medicale și în programele de prevenție în sănătate.
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În Warmia - Mazury, regiunea din nord-estul Poloniei, există o 
singură stațiune de sănătate, în Gołdap, oraș care funcționează 
ca stațiune din 2001. Datorită climatului unic din regiune și a 
resurselor naturale existente, alte orașe și-au propus să 
dezvolte centre de sănătate. Miłomłyn, Frombork, Lidzbark 
Warmiński și comuna Górowo Iławeckie au statut de stațiuni 
de sănătate protejată. Apele termale din regiune sunt 
exploatate în prezent în orașul Lidzbark Warmiński.

Băile Termale Lidzbark Warmiński din Regiunea Warmia sunt 
primele băi din zona de nord a Poloniei. Facilitățile termale 
combină standardul ridicat al serviciilor hoteliere cu o bogată 
oferta SPA. Este locul perfect pentru odihnă și relaxare, activități 
sportive și recreaționale, activități acvatice. Este un centru SPA 100 
% natural, unde toate tratamentele sunt bazate pe resurse 
naturale precum apă termală, nămol, fructe (merișoare), ierburi și 
condimente.  

Sanatoriul Wital din Gołdap, oferă 
tratamente pentru boli ale aparatului 
locomotor, căilor respiratorii superioare 
și inferioare, sistemului cardiovascular 
și bolilor psihosomatice, obezității și 
problemelor pielii, balneoterapie, 
crioterapie și multe altele. În plus, există 
sală și turnuri de pulverizare a apei 
minerale, promenadă, loc de joacă, teren 
de mini-golf, trasee de mers pe jos și de 
ciclism și echipamente de antrenament 
în aer liber în zona lacului și în zona 
centrală. În curs de dezvoltare, zona a 
devenit un stimul pentru 
investitorii privați. Există un hotel de 4 
stele în Gołdap, Hotelul Ventus Natural & 
Medical SPA care oferă nu numai cazare, 
ci și tratamente de înfrumusețare, servicii 
Wellness, tratamente pentru reabilitarea 
afecțiunilor coloanei vertebrale și 
tratamentul bolilor ortopedice și 

post-traumatice. 
Dezvoltarea medicinei, creșterea 
cheltuielilor publice pentru tratamente, 
îmbătrânirea populației sunt factori care 
în combinație cu proprietățile naturale 
ale mediului din Warmia și Mazury pot 
deveni de asemenea o oportunitate 
pentru economia regională. Pandemia 
COVID-19, cu întregul ei spectru negativ, 
creează de asemenea noi oportunități 
pentru dezvoltarea economiei în regiune. 
Guvernele locale depun eforturi pentru 
dezvoltarea stațiunilor de sănătate în 
regiune. Fondurile de la Uniunea 
Europeană au permis doar parțial 
investițiile publice în infrastructura de 
sănătate și regiunea este încă la început 
în ceea ce privește crearea turismului 
balnear.
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Regiunea Warmia & Mazury 

(Polonia)



Regiunea Centru este 
situată în zona centrală a 
României, în provincia 
istorică Transilvania. Pe 
teritoriul celor 6 județe 
(Alba, Brașov, Covasna, 
Harghita, Mureș și Sibiu) 
sunt 37 de localități cu 
potențial ridicat în ceea ce 
privește resursele balneare. 
Șase din cele 37 de localități 
dețin statutul de stațiune 
balneoclimatică, iar acestea 
sunt Covasna, Băile Tușnad, 
Borsec, Sovata, Ocna Sibiului 
și Bazna.
Cele mai importante resurse 
naturale cu efect 
terapeutic existente în 

regiune sunt apele 
minerale (apele minerale 
carbogazoase, apele 
minerale feruginoase, apele 
minerale iodate, apele 
minerale clorurate cu sodiu, 
apele minerale sulfuroase), 
gazul terapeutic (mofeta), 
minele de sare, bioclimatul, 
nămolul și pădurea.
Aceste resurse balneare 
naturale sunt valorificate 
prin tratamente, terapii și 
programe de reabilitare 
oferite în centrele de 
tratament, spitale, hoteluri 
și băi tradiționale.

Cei mai relevanți actori pentru dezvoltarea turismului 
balneologic și balnear, atât la nivel regional, cât și la nivel 
național, au sprijinit implementarea activităților proiectului 
prin participarea la vizitele de studiu internaționale și la 
întâlnirile grupului de lucru regional.
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Druskininkai, Palanga și Birštonas sunt principalele orașe stațiuni care 
atrag turiști din Lituania și din străinătate. În Lituania este o tradiție ca 
o un centru de sănătate să furnizeze servicii diferite, SPA-urile medicale 
și hotelurile SPA să ofere servicii de cazare, masă și tratamente pentru 
clienții lor.

Având o piață internă mică, sectorul SPA din Lituania este puternic 
orientat spre export. De obicei, turiștii străini petrec 11 nopți în stațiunile 
termale, acesta fiind un important sector turistic care trebuie dezvoltat în 
continuare.

În urma investițiilor realizate în sector, numărul vizitatorilor a crescut semnificativ 
în ultima perioadă. Druskininkai este cea mai mare și cea mai veche stațiune cu 
apă minerală, nămol și terapii cu climă din Lituania, iar numărul vizitatorilor de aici 
a crescut de la 39 000 în 2000 la 337 000 în 2018. În Birstonas numărul vizitatorilor 
a crescut de la 37 000 în 2013 la 144 000 în 2018. În Birstonas complexele termale 
dețin 72% din locurile de muncă din municipalitate și reprezintă o activitate 
economică de bază.

Principalul factor curativ natural din 
stațiuni (Birštonas și Druskininkai) este 
apa cu diferite minerale, care conține 
cloruri de sodiu, calciu și magneziu. 
Apa minerală este utilizată atât pentru 
diverse tratamente balneologice cât și 
pentru băut. Druskininkai și Birštonas 
sunt stațiuni balneologice cu climă 
blândă unde se efectuează terapii pe 
bază de nămol. Stațiunea Palanga oferă 
tratamente pe bază de apă de mare, apă 
minerală, nămol.  Toate stațiunile oferă, 
de asemenea, terapii cu climă ca parte 

integrantă a tratamentelor.
Serviciile oferite sunt dedicate 
vindecării afecțiunilor sistemului 
locomotor, sistemului nervos 
(neurologic), circulator al sângelui, 
sistemului respirator, ortopedice, 
oncologice, endocrine, ginecologice, 
digestive, tulburări ale pielii, controlul 
greutății, reabilitarea copiilor, stres. 
Stațiunile oferă, de asemenea, pachete 
de prevenție a sănătății, tratamente 
wellness și de înfrumusețare.

1918

Stațiuni  SPA-uri medicale Hoteluri SPA Hoteluri Locuri/camere
Druskininkai  7   9   10  2200
Birštonas  3   4   4  1100
Palanga  4   12   16  1850
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Norte este regiunea cu cele mai multe SPA-uri din Portugalia 
- 22 active. „Sănătatea” este una dintre cele opt priorități ale 
Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii (RIS3). 
Instrumentul de finanțare Norte 2020 își propune să 
utilizeze apele minerale pentru a îmbunătăți starea de 
sănătate și bunăstarea în regiune. Modernizarea rețelei 
infrastructurii termale la nivel regional este unul dintre 
obiectivele acestui program. Dintre cele zece tipuri de terapii 
termale aprobate la nivel național, în Regiunea Norte sunt 
disponibile opt și vizează afecțiuni reumatologie, ale căilor 
respiratorii, dermatologice, digestive, metabolice, 
circulatorii, ale sistemului nervos și ginecologice. Mai multe 
dintre izvoarele existente au apă suficient de caldă pentru a 
fi reutilizată pentru încălzire, iar altele îmbuteliază și vând 
apele minerale în toată țara și chiar în străinătate (de 
exemplu, Pedras Salgadas). Toate centrele SPA se află în 
proximitatea (aprox. 30 de minute) unui parc natural sau 
național, Gerês este situat în singurul parc național din 
Portugalia, Peneda-Gerês. Majoritatea centrelor SPA sunt 
situate departe de orașele mari, în zone liniștite înconjurate de 
natură.
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Stațiunile termale au fost dintotdeauna o sursă de sănătate și 
bunăstare. Oamenii au căutat mereu liniștea și relaxarea în natură, 
în băile termale, la izvoarele de ape termale și minerale unde au 
descoperit secretul bunăstării. Dezvoltarea și înființarea stațiunilor 
balneare din Slovenia a fost posibilă datorită bogăției de resurse 
naturale nealterate. Cele mai importante dintre acestea sunt apa 
termală și minerală, apa de mare și apa sărată, nămolul organic și 
anorganic și microclimatul marin, panonic și subalpin.

Regiunea Savinjska din Slovenia este de o frumusețe naturală deosebită, 
o adevărată comoară. Este extrem de bogată în ape termale și minerale 
și tocmai această bogăție naturală de ape vindecătoare îi permite să se 
laude cu o tradiție veche de secole de stațiuni balneare cu ape termale. 
De-a lungul istoriei, în Slovenia s-au dezvoltat șapte stațiuni balneare care 
atrag oameni din zonă și nu numai: Thermana Laško, Rimske Toplice, 
Terme Zreče, Terme Dobrna, Terme Topolšica, Rogaška Slatina Health 
Resort și Terme Olimia Podčetrtek.from near and far: Thermana Laško, 
Rimske Toplice, Terme Zreče, Terme Dobrna, Terme Topolšica, Rogaška 
Slatina Health Resort and Terme Olimia Podčetrtek.

În stațiunile termale din Slovenia, pe 
baza resurselor naturale sunt furnizate 
tratamente preventive de sănătate, 
programe care ajută la reducerea 
stresului, care este în prezent una 
dintre principalele cauze ale multor 
boli. În regiunea Savinjska, unde 
există șapte stațiuni balneare, fiecare 
dintre ele tratează probleme diferite, 
și anume: boli gastrointestinale, boli 
reumatice, boli ginecologice, boli de 
piele și chiar boli neurologice. Fiecare 
dintre acestea este specializată pe o 
zonă specifică de tratament.

Stațiunile balneare din Regiune 
oferă oaspeților servicii medicale, 
stomatologice, terapeutice și 
cosmetice și completează bine 
activitățile turistice și de cazare de 
bază. Regiunea Savinjska devine o 
destinație turistică din ce în ce mai 
recunoscută și de succes. Cu cele 
șapte stațiuni termale naturale, atrage 
din ce în ce mai mulți oaspeți care 
caută și găsesc relaxare, bunăstare 
și sănătate. Șederile în SPA-urile din 
regiune reprezintă până la 97% din 
numărul totalul al înnoptărilor.
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VIZITE STUDIU
Vizita de studiu în Regiunea Auvergne-Rhône-
Alpes din Franța a demarat cu prezentarea 
ecosistemului termal regional și național și a 
structurii acestuia și a fost urmată de o prezentare 
a terapiilor din domeniul medicinei termale. 
Participanții au avut posibilitatea de a descoperi 
Ecosistemul Termal Regional: Federația Termală 
Regională, Asociația Termauvergne, Asociația Drumul 
Apelor din Masivul Central, Asociația  Thermhôtel, 
Clusterul Innovatherm cu proiectele sale 
colaborative, Institutul Inter-Universitar de medicină 
termală și Campusul de meserii și calificări pentru 
termalism, wellness și sănătate. 

Participanții au aflat informații detaliate despre Planul 
Termal 2016-2021 al Regiunii Auvergne-Rhône-Alpes 
(un plan regional care sprijină investițiile în 
dezvoltarea orașelor termale din regiune), Strategia 

turismului de wellness în Regiunea Auvergne-Rhône-
Alpes, conceptul de ”Full Health Resort” și 
perspectivele de dezvoltare ale acestuia.
Prezentările au fost urmate de vizite la Complexul 
Termal Royat, centrul wellness Royatonic, orașul 
Châtel-Guyon, pentru a afla mai multe despre proiect-
ul pilot ”Full Health resort” implementat acolo, și de o 
prezentare a Grupului privat Thermes France și a cen-
trului construit de acesta în Châtel-Guyon.
 A fost de asemenea organizată o vizită la Centrul 
”Medical Spa Vichy Célestins Thermal Spa”, 
Complexul Termal Les Dômes din Vichy și Liceul de 
Turism, Catering și Ospitalitate.

Universitatea din Debrecen (Ungaria) a 
găzduit în Mai 2019, într-una dintre cele 
mai importante destinații de turism de 
sănătate din Ungaria, județul Hajdú-
Bihar, cea de a doua vizită de studiu a 
proiectului InnovaSPA. Pe parcursul celor 
trei zile petrecute în regiune, participanții 
au avut posibilitatea de a afla cum este 
organizat ecosistemul termal atât la niv-

el regional cât și național, de a învăța din 
politicile și acțiunile care sprijină 
dezvoltarea prevenției în sănătate și 
termalismului și de a se inspira din bunele 
practici prezentate. Valorile regiunii au fost 
prezentate participanților de către actorii 
regionali relevanți și au vizat trei aspecte: 
Politică-Practică-Plăcere. 

COMPLEXE TERMALE ȘI BUNE PRACTICI VIZITATE

1. Thermes of Royat: www.thermesderoyat.fr 
2. Royatonic Wellness Center: www.royatonic.com 
3. Thermal Les Dômes in Vichy: www.thermes-de-vichy.fr/en 
4. Medical Spa Vichy les Célestins: www.vichy-spa-hotel.fr/en  
5. Châtel-Guyon Resort Aïga: https://aiga-resort.com/en 
6. Chamalières Hospitality, Catering and Tourism High School: www.lyceedechamalieres.fr 

COMPLEXE TERMALE ȘI BUNE PRACTICI VIZITATE

1. Aquaticum: https://www.aquaticum.hu/en
2. Hungarospa Hajdúszoboszló: https://www.hungarospa.hu/en 
3. Debrecen Water Tower: https://www.debrecen.hu/en/tourist/places/water-tower-2 
4. ’Puszta’ of Hortobágy: https://www.hnp.hu/en 
5. University of Debrecen: https://unideb.hu/en
6. Thermal, Health Industrial Cluster: http://www.termalegeszsegipariklaszter.hu/en

1
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Prima vizită a fost în orașul Druskininkai și a vizat: » UPA medical SPA, un centru de tratament SPA 
și reabilitare care oferă peste 80 de tratamente 
terapeutice diferite, servicii de reabilitare,     
wellness, îngrijire facială și corporală; » Health Resort Druskininkai, un centru cu 
tradiție și experiență în furnizarea de servicii 
medicale, de sănătate și tratamente SPA. 

Vizita a continuat în orașul Birštonas, o 
stațiune înzestrată cu bogății naturale 
precum izvoare cu apă minerală, nămol 
terapeutic și aer curat. 

În Birštonas au fost vizitate: » Vytautas Mineral SPA, un SPA unic în regiunea 
Mării Baltice unde oaspeții își pot îmbunătăți 
starea de sănătate ca urmare a terapiilor cu 
apa minerală extrasă din sursa exclusivă Sofia 
(descoperită în 1960);

 » Medical Spa Egles Sanatorija, un SPA            
medical deschis la Birštonas în 2013, care          
include cartiere rezidențiale și un centru     
medical care oferă peste 100 de tipuri de servicii 
și tratamente terapeutice; » Pavilionul cu Apă Minerală „Birutės Vila”, un   
pavilion interior care găzduiește o fântână 
cu bazin cu apă minerală și un perete de               
vaporizare a apei minerale unde vizitatorii își 
pot îmbunătăți starea de sănătate inhalând 
aerul ămbogățit cu minerale; » Turnul cu Apă Minerală „Druskupis” care      
creează un climat marin la 50-80 de metri în 
jurul său. Vizitatorii turnului se pot bucura de un 
aer cu „efect de mare” deosebit de sănătos. În 
cadrul turnului în aer liber se află o fântână cu 
apă minerală și o galerie de sare. » Health Resort Druskininkai, un centru cu 
tradiție și experiență în furnizarea de servicii 
medicale, de sănătate și tratamente SPA. 
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Vizita de studiu în Lituania a avut în vedere prezentarea modului în care resursele 
naturale sunt folosite în tratamentele medicale și serviciile de welness și 
exemplificarea celor prezentate prin intermediul vizitelor la centrele medicale SPA 
și wellness din Druskininkai și Birštonas.

Vizita de Studiu în Portugalia

Cea de a patra Vizită de Studiu a 
proiectului InnovaSPA a avut loc în 
Regiunea Norte din Portugalia în 
Septembrie 2019. Pe parcursul celor trei 
zile în Regiunea Norte au fost 
efectuate vizite de studiu la complexe
termale din sub-regiunile Tâmega e 
Sousa și Alto Tâmega. Vizita de Studiu a 
fost găzduită de Facultatea de Medicină a 
Universității din Porto și a oferit o imagine 
asupra ecosistemului termal și a 
domeniului SPA în Portugalia, 
evoluția SPA-urilor și tratamentele SPA 
oficial practicate în Portugalia. Cadrul 
legal în ceea ce privește sectorul termal 
în Portugalia este asigurat de Ministerul 
Sănătății și Ministerul Afacerilor și 
Economiei. În concordanță cu legislația 

națională, funcționarii publici, angajații 
statului și angajații guvernamentali 
beneficiază de maximum două cure 
termale pe an, cure de minimum 12 zile 
de tratamente medicale și SPA.

Sistemul național de sănătate 
rambursează 35% din costurile 
tratamentelor SPA, până la o limită de 
95,00 EUR pe zi. Oficial, în Portugalia, 
tratamentele SPA sunt considerate cele 
care tratează afecțiuni reumatologice, 
respiratorii, dermatologice, digestive,
 metabolice, circulatorii, neurologice, 
ginecologie, boli hematologice.

COMPLEXE TERMALE ȘI BUNE PRACTICI VIZITATE

1. UPA medical SPA: https://upa.lt
2. Health Resort Druskininkai: https://www.akvapark.lt/en/health-resort-and-spa/

health-resort-druskininkai/
3. Vytautas Mineral SPA: https://www.vytautasmineralspa.lt/en
4. Medical Spa Egles Sanatorija: https://sanatorija.lt/birstone 
5. “Birutės Vila” Mineral Water Pavilionc: https://www.svjokubokelias.lt/en_US/mem-

ber-municipalities/birstonas-municipality/birutes-vila-mineralinio-vandens-pavil-
jonas/

6.  “Druskupis” Mineral Water Graduation Tower: https://www.visitbirstonas.lt/en/sight-
seeing-places/open-air-graduation-pavilion-druskupis

COMPLEXE TERMALE ȘI BUNE PRACTICI VIZITATE

1. Termas de Caldas de Aregos (Resende): http://www.termas-caldasdearegos.com/
2. Termas de São Vicente (Penafiel): https://termasdesaovicente.pt/en/
3. Termas de Amarante (Amarante): https://termasdeamarante.pt/
4. Chaves Termas & SPA (Chaves): http://www.termasdechaves.com/
5. Thermal and Water Route of Chaves-Verín Eurocity
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Vizita de Studiu în România 

Cea de a cincea Vizită de Studiu a 
proiectului InnovaSPA a avut loc în 
Regiunea Centru, Romania și a fost 
găzduită de către Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Centru, ca parte 
a procesului de învățare interregională. 
Vizita a fost organizată virtual la sfârșitul 
lunii Octombrie 2020 pe parcursul a 
două zile în care participanții au avut 
posibilitatea de a vizita virtual cele mai 
cunoscute zone balneare din Regiunea 
Centru. Scopul evenimentului a fost de 
a facilita schimbul de experiență și bune 
practici între partenerii de proiect și 
actorii relevanți din regiunile partenere ale 
proiectului, oferind detalii despre 
ecosistemul balnear «resursele 
balneare, actorii, contextul politic» al 

Regiunii Centru precum și posibilitatea de 
a identifica aspecte sau bune practici 
care ar putea contribui la îmbunătățirea 
politicilor în regiunile lor. 

Astfel, pe parcursul evenimentului au fost 
prezentate cele mai importante resurse 
naturale existente în Regiunea Centru (ape 
minerale, ape termale, ape sărate, nămol 
terapeutic, gaz terapeutic, microclimat), 
modul în care acestea sunt valorificate 
prin tratamente balneare și terapii, bune 
practici și politici care sprijină dezvoltarea 
și inovarea în zonele cu potențial balnear 
(Planul de Dezvoltare Regională, 
Strategia de Specializare Inteligentă a 
Regiunii Centru, Programul Operațional 
Regional).

Vizita de Studiu în Polonia 

Vizita de Studiu InnovaSPA în Polonia a 
fost organizată online, datorită restricțiilor 
impuse în contextul Pandemiei COVID-19. 
Organizată ca parte a procesului de 
învățare interregională, evenimentul a 
evidențiat modul în care sunt utilizate 
resursele naturale în regiunea Warmia-
Mazury și care sunt direcțiile de urmat 
în vederea atingerii obiectivului de a 
deveni o regiune sănătoasă. Evenimentul 
a fost găzduit de Agenția de Dezvoltare a 
Regiunii Warmia-Mazury. Turul virtual al 
Regiunii a inclus vizite în stațiunea balneară 
Goldap și localitățile Lidzbark Warmiński, 
Frombork, Miłomłyn și Górowo Iławeckie, 
care dețin statutul de zone de sănătate 
protejate. Warmia-Mazury  ar putea 

deveni o destinație de turism datorită 
mediului natural și nepoluat, resurselor 
naturale terapeutice, brandului turistic 
bine cunoscut și investițiilor realizate în 
SPA-uri, în ultimii ani.

Resursele naturale existente în regiune 
sunt utilizate în tratamentele afecțiunilor 
respiratorii, afecțiunilor cardiovasculare, 
hipertensiune, afecțiunilor reumatologice 
și ortopedice, bolilor arteriale periferice și 
afecțiunilor neurologice. În ceea ce privește 
resursele balneare, Regiunea Warmia-
Mazury este bogată în depozite naturale 
de nămol, dispune de un climat favorabil, 
aer curat, peisaje glaciare frumoase, 
biodiversitate, păduri și ape minerale.

COMPLEXE TERMALE ȘI BUNE PRACTICI VIZITATE

1. Resortul balnear de la Sovata;
2. Salina Praid;
3. Resortul balnear Borsec;
4. Resortul balnear de la Băile Tușnad;
5. Resortul balnear de la Covasna;
6. Blvanyos - Turia
7. Resortul balnear de la Bazna;
8. Resortul balnear de la Ocna Sibiului;
9. Complexul barnea Jasmine de la Ocna Sibiului;
10. Spitalul de recuperare cardiovasculară Dr. Benedek Geza, Covasna;

COMPLEXE TERMALE ȘI BUNE PRACTICI VIZITATE

1. Lidzbark Warmiński;
2. Frombork;
3. Miłomłyn;
4. Górowo Iławeckie;
5.  Health resort of Goldap;

5 6
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Vizita de studiu în Letonia 

Cea de-a șaptea vizită de studiu a proiectului 
InnovaSPA a avut loc virtual în Letonia, în 28 aprilie 
2021. Obiectivul acestui eveniment de învățare 
interregională din Letonia a fost acela de a prezenta 
potențialul de dezvoltare a stațiunilor balneare 
utilizând resurse curative. Vizita de studiu a fost 
găzduită de Universitatea din Letonia. În timpul 
vizitei, partenerii InnovaSPA și actorii relevanți din 
sector au avut posibilitatea de a afla informații cu 
privire la resursele curative existente, stațiunile 
balneare, stațiunile de sănătate și cu tradiție în 
reabilitare medicală, precum și modul în care este 
promovat turismului de sănătate. Participanții 
au avut de asemenea oportunitatea de a învăța 
din bunele practici privind utilizarea inovatoare 
a resurselor naturale în reabilitarea medicală și 
producția de cosmetice organice. Politicile privind 
dezvoltarea în ceea ce privește reabilitarea medicală, 
stațiunile balneare și turismul de sănătate au fost 
prezentate de reprezentanții Ministerului Economiei 
din Letonia (responsabil cu dezvoltarea politicii 
privind turismul), Ministerului Sănătății din Letonia 
și Agenției de Dezvoltare și Investiții din Letonia 
(responsabilă cu implementarea politicii din turism), 
în timp ce Clusterul pentru Turism de Sănătate 
din Letonia și Asociația Națională a Stațiunilor au 
vorbit despre importanța istorică a acestor zone 
pentru dezvoltarea de stațiuni de sănătate și despre 
dezvoltarea stațiunilor balneare în zilele noastre. 
Două dintre cele mai mari și mai cunoscute centre 

de reabilitare medicală din Letonia – Centrul de 
Reabilitare „Jaunkemeri” și Centrul Național de 
Reabilitare „Vaivari” și-au împărtășit bunele practici 
în utilizarea resurselor naturale și a tehnologiilor 
inovatoare pentru sănătate. Decanul Facultății 
de Reabilitare a Universității din Riga Stradins a 
prezentat programele de studii dedicate personalului 
care lucrează în stațiunile balneare și unitățile de 
reabilitare medicală. Informațiile privind dovezile 
științifice ale utilizării diferitelor resurse curative în 
medicină și cooperarea cu furnizorii de servicii au 
fost prezentate de reprezentanți ai Agenției pentru 
Conservarea Naturii din Letonia și ai Universității din 
Riga Stradins.

Cel mai mare oraș stațiune din Letonia - Jurmala, și-a 
împărtășit experiența în promovarea infrastructurii 
stațiunilor balneare, iar unul dintre cele mai mari 
hoteluri SPA din Jurmala - Jurmala SPA a evidențiat 
faptul că serviciile SPA reduc sezonalitatea în 
turism. Mai mult de atât, doi producători de 
produse cosmetice organice naturale – Madara 
Cosmetics (recunoscută internațional) și Kemmern 
și-au împărtășit experiența în producția de produse 
cosmetice inovatoare pe bază de ingrediente 
naturale.

Vizita de studiu în Slovenia 

Cea de-a 8-a vizită de studiu a proiectului 
InnovaSPA a avut loc în 5 mai 2021 în 
Slovenia, cu scopul de a facilita ultima 
sesiune de schimb de experiență între 
partenerii InnovaSPA și actorii interesați 
din regiunile partenere. Vizita a fost 
organizată virtual de Agenția de Dezvoltare 
a Regiunii Savinjska (RASR – Razvojna 
agencija Savinjske regije), în regiunea 
Savinjska, pe teritoriul căreia se află șapte 
din cele treisprezece stațiuni balneare din 
Slovenia.

Regiunea Savinjska este o zonă bogată în 
natură virgină, apă termală și minerală, 
motiv pentru care în regiune s-au dezvoltat 
șapte stațiuni termale: Zdravilišče Laško, 
Rimske toplice, Terme Zreče, Terme 
Dobrna, Terme Topolšiča, Zdravilišče 
Rogaška Slatina, Terme Olimia Podčetrtek.

Pe parcursul vizitei în regiunea Savinjska, 
participanții au avut ocazia să viziteze 
virtual Terme Olimia, Zdravilišče Rogaška 
Slatina, Terme Zreče și Terme Dobrna 
și să afle despre măsurile preventive și 

tratamentele efectuate în cadrul Centrului 
de asistență medicală primară Celje. De 
asemenea, aceștia au avut posibilitatea 
de a învăța din bunele practici privind 
dezvoltarea de activități complementare 
în stațiunile balneare și din modelele 
de cooperare între partenerii locali și 
stațiunile balneare.

Ecosistemul termal și politicile care susțin 
dezvoltarea acestuia au fost prezentate 
de cei mai relevanți actori: reprezentanți 
ai Ministerului Dezvoltării, Economiei 
și Tehnologiei, Consiliul Turistic din 
Slovenia, Institutul Național de Sănătate 
Publică, Consiliul de Dezvoltare al 
Regiunii Savinjska, Institutul pentru 
Cercetare, Educație și Dezvoltare Durabilă 
Celije, Institutul Public pentru Turism și 
Cultură, Asociația Municipiilor și Orașelor 
din Slovenia, Asociația pentru comerț 
și promovarea turismului (Turizem 
Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje), 
Primarul din Rogaška Slatina și alți 
reprezentați ai SPA-urilor din regiune.

COMPLEXE DE SĂNĂTATE ȘI BUNE PRACTICI VIZITATE

1. Resort Rehabilitation Centre: “Jaunkemeri”: https://jaunkemeri.lv/
2. National Rehabilitation Centre “Vaivari”: https://www.nrcvaivari.lv/en
3. Resort city Jurmala: https://www.jurmala.lv/
4. Kemmern (mud therapy): https://www.kemmern.lv/
5. Madara Cosmetics: https://www.madaracosmetics.com/lv
6. Latvian Health Tourism Cluster: https://healthtravellatvia.lv/en

COMPLEXE TERMALE ȘI BUNE PRACTICI VIZITATE

1. Slovenian Tourist Board;
2. Primary healthcare centre Celje; 
3. Association of Slovenian Natural Spas;
4. Medical center Rogaška;
5. Olimia Podčetrtek Thermal Spa;
6. Thermana Laško;
7. Terme Zreče;
8. Dobrna Thermal Spa;
9. Pomona Relaxing Nature Guest House, Rogaška Slatina;
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IV. BUNE PRACTICI V. PLANURI DE ACȚIUNE
•Dezvoltarea de servicii medicale 
complexe, bunăstare și SPA. Medical spa 
Eglės Sanatorija, centru cu tradiție în 
reabilitarea sănătății începând din 1972, 
a dezvoltat o abordare holistică în 
oferirea de tratamente medicale. 
(LITUANIA)

•Dezvoltarea orașului Birštonas ca 
destinație inovatoare pentru turismul 
de sănătate. Municipiul Birštonas și-a 
stabilit obiectivul de a dezvolta un 
concept de stațiune inovatoare ca 
destinație de sănătate, wellness și 
agrement pentru întreaga familie. 
(LITUANIA)

•Bilete de tratament balnear acordate 
persoanelor asigurate în sistemul public 
de pensii și pensionarilor din România. 
(ROMÂNIA)

•Servicii de sănătate inovatoare 
combinate cu resurse naturale în 
stațiunea de sănătate Jaunkemeri - RRC 
„Jaunkemeri” este centrul de reabilitare 
climatică și balneoterapie din Letonia 
care oferă servicii de sănătate inovatoare 
combinate cu resurse naturale curative. 
(LETONIA)

•Clusterul Turism de Sănătate (LHTC), 
reunește 60 de membrii cu scopul 
de a furniza servicii medicale de cali-
tate pacienților din Letonia și celor din 
străinătate (LETONIA)

•Dezvoltarea atractivității serviciilor 
turistice în vederea îmbunătățirii 
economiei regionale și a creării de 
noi locuri de muncă (UNGARIA)

•Reciclarea și reducerea impactului 
apelor termale asupra mediului. 
Manipularea eficientă a apelor uzate 
drenate, foarte salinizate și contaminate 
microbiologic din stațiunile termale, cu 
metode inovatoare (UNGARIA)

•Chaves-Verin: the water Eurocity – Ruta 
apelor termale din zona Chaves-Verin, 
un proiect implementat de două orașe 
termale transfrontaliere din Portugalia 
și Spania (PORTUGALIA)

•”Full Health Thermal Spa Resort” 
Concept de Stațiune Termală care 
oferă servicii SPA și servicii de sănătate 
complete (FRANȚA)

•Planul Regional Termal Auvergne-
Rhône-Alpes 2016 - 2021 (FRANȚA)

Instrumentul de politică vizat 
spre a fi îmbunătățit: Planul 
Termal 2016-2021 al Regiunii 
Auvergne‐Rhône‐Alpes din 
Franța.

Acțiunea 1: Terapia cu climă 
- componentă cheie a unei 
noi generații de produse SPA 
termale
Sursa de inspirație: conceptul 
Medical SPA “Eglės sanatorija” 
din orașele Birštonas și 
Druskininkai, 2 stațiuni din 
Lituania vizitate în contextual 
proiectului InnovaSPA. Aceste 
centre sunt foarte cunoscute 
pentru tratamentele medicale 
bazate pe factori terapeutici 
naturali: ape minerale, nămol 
terapeutic și terapie cu climă. 
Terapiile oferite în cadrul 
Medical SPA “Eglės sanatorija” 
sunt:
•Balneoterapie: tratament cu 
apă minerală
•Peloterapia: tratament cu 
fango-parafină și nămol 
•Terapia cu climă: Utilizarea 
unei varietăți de factori 
climatici pentru tratament. 
Scopul este de a restabili 
legătura biologică dintre 
organism și mediul extern 
(soare, temperatura aerului, 
umiditate, vânt). O persoană 
pierde aceste conexiuni fără 
să o simtă, trăind în condiții de 
“climat local” sau “climă sub 
îmbrăcăminte”.

Obiectivul Acțiunii 1 este acela 
de a include terapia cu climă 
în dezvoltarea noilor generații 
de produse de prevenție în 

sănătate, în mediul termal din 
regiunea Auvergne-Rhône-
Alpes.
Din punct de vedere 
istoric, stațiunile termale 
din Franța erau stațiuni 
termale și climatice, dar in 
2006 au pierdut prin lege 
COMPONENTA CLIMATICA. 
Datorită cooperării, factorii 
de mediu și climatici au fost 
reintroduși în Planul Termal 
al Regiunii Auvergne-Rhône-
Alpes ca o componentă cheie 
a produsului de prevenție în 
sănătate.

Acțiunea 2: “Druskupis” 
structura de pulverizare a apei 
minerale în aer liber
Sursa de inspirație: 3 elemente 
terapeutice arhitecturale și 
naturale ca bază a terapiei 
climatice din Birštonas. 
Parcul Vytautas Jurgis Meška 
cu structura de pulverizare 
a apei minerale în aer liber 
“Druskupis”, Grădina Kneipp 
și pavilionul de apă minerală 
“Birutės Villa” sunt elemente 
terapeutice naturale care fac 
parte din terapia termală.

Druskupis este o structură de 
pulverizare a apei minerale 
în aer liber din Birštonas, 
care oferă posibilitatea de 
beneficia de “efectul de aer 
marin” deosebit de sănătos. 
Această structură din lemn 
are o arhitectură originală, 
cu fântână de apă minerală 
și galerie de sare. Aerul 
îmbogățit cu picături de apă 
minerală are același efect 

ca și respirația aerului mării. 
“Efectul de aer de mare” prin 
respirație în aer saturat cu 
sare este deosebit de benefic 
pentru persoanele cu diverse 
boli respiratorii. Meditația prin 
observarea apei care curge 
îmbunătățește bunăstarea și 
ajută la depășirea tensiunii 
nervoase.
Actorii InnovaSPA din 
regiunea Auvergnene-Rhône-
Alpes au considerat această 
experiență bazată pe natură 
foarte interesantă și și-au 
propus utilizarea modelului 
de organizare a parcului din 
Birštonas și a structurii de 
evaporare a apei minerale 
în aer liber “Druskupis” ca 
model de bună practică care 
urmează să fie avută în vedere, 
în viitor, în proiectarea de noi 
generații de parcuri termale în 
regiunea Auvergnene-Rhône-
Alpes.
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Instrumentul de politică vizat spre a fi 
îmbunătățit: Programul Operațional pentru 
Dezvoltarea și Inovarea Întreprinderilor 
(2021-2027)

Cultura balneară din Ungaria datează de 
sute de ani. Turismul de sănătate, termal 
și medical și sistemul ospitalier foarte 
bine dezvoltat, companiile din domeniu, 
rețeaua eficientă de marketing și vânzări, 
recunoașterea internațională a tratamentului 
balneologic practicat în Ungaria, precum 
și nivelul ridicat de formare al medicilor 
și personalului medical dovedesc că pot 
fi o bază bună pentru inovarea serviciilor. 
Împreună cu facilitățile excelente 
existente, este de asemenea evident că 
prin intermediul dezvoltării serviciilor de 
inovare, SPA-urile din Ungaria sunt în măsură 
să furnizeze și să primească un număr 
mai mare în ceea ce privește turismul de 
sănătate. 

Acțiunile planificate de Regiunea Észak-
Alföld din Ungaria – una dintre cele mai 
bogate regiuni în ceea ce privește apele 
geotermale – pot fi împărțite în două acțiuni 
principale:

1. Dezvoltarea serviciilor:

a) terapia de băut - deși există unele terapii 
de băut, nu toate SPA-urile pot oferi acest 
serviciu (Vichy);

b) exercițiile McKenzie să fie asigurate prin 
contribuția socială (serviciile birocratice au 
inspirat sub-acțiunea) (Lituania);

c) inhalații cu apă terapeutică – deși 
medicina tradițională folosește acest serviciu, 
nu este încă foarte popular în Ungaria 
(regiunile Auvergne-Rhône-Alpes și Norte);

d) serii complexe de terapii, inclusiv 
gastronomie, condiții de odihnă pe timp de 

noapte, exerciții fizice, activitățile în natură; 

e) dezvoltarea produselor cu apă termală 
(Vichy și Portugalia);

f) înființarea de centre pentru vizitatori 
(Auvergne-Rhône-Alpes);

2.Crearea de rețele, cooperarea

Acțiunea se bazează pe bunele practici din 
Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, respectiv 
cooperarea profesională de tip cluster și pe 
dezvoltarea unor programe inovatoare de 
prevenție și sănătate în vederea îmbunătățirii 
calității vieții oamenilor; dar fiind o regiune 
transfrontalieră, cooperarea transfrontalieră 
Chaves-Verín a influențat, de asemenea, 
această acțiune.

Deși în Ungaria există programe similare, 
activitățile inspirate din bunele practici 
menționate ar putea fi dezvoltate prin 
elaborarea de noi strategii termale regionale, 
măsurarea impactului conservării sănătății și 
terapiilor termale.

Scopul acestor acțiuni este acela de a 
dezvolta noi produse turistice și pachete 
de asistență medicală care să promoveze 
sănătatea și prevenția, în plus față de 
produsele tradiționale și aplicate, bazate pe 
tratamente medicale și de wellness, toate 
susținute prin cercetări medicale.

Instrumentul de politică vizat spre a fi 
îmbunătățit:  Programul Operațional al 
Republicii Letonia (OP) “Creștere și Investiții 
2014-2020”

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare. (Acțiunea 1)

Axa prioritară 3: Competitivitatea și inovarea 
IMM-urilor. (Acțiunea 2)

Obiectivul general al Planului de Acțiune este 
de a promova utilizarea resurselor naturale 
curative pentru dezvoltarea de produse și servicii 
inovatoare competitive la nivel internațional, 
precum și promovarea utilizării acestora în 
scopuri medicale și de sănătate. Conform 
aplicației, acesta vizează Programul Operațional 
- AP1 Prioritatea de investiții (PI) 1.2.: Promovarea 
investițiilor în afaceri, cercetare și dezvoltare și 
crearea de legături și sinergii între întreprinderi, 
centre de cercetare și dezvoltarea sectorului 
învățământului superior.

Acțiunea 1

Sprijinirea extinderii Centrului de Competență 
în Farmacie, Biomedicină și Tehnologii Medicale 
(CCPBMT), care se concentrează în special pe 
dezvoltarea de noi medicamente, suplimente 
alimentare și produse cosmetice pe bază de 
resurse naturale curative, în cadrul programului 
de sprijin pentru Centrele de competență în 
perioada de planificare 2014-2020. Activitățile 
CCPBMT au fost reevaluate înainte ca extinderea 
acestuia să aibă loc. S-a ajuns la concluzia că 
este importantă continuarea activităților de 
cercetare privind utilizarea resurselor naturale în 
bio-farmacie și medicină, precum și producția de 
cosmetice funcționale, și în următoarea etapă a 
activității CCPBMT.

Acțiunea este implementată cu ajutorul 
actorilor relevanți, care se vor întâlni periodic, 
vor participa la vizite de studiu și vor împărtăși 
membrilor bune practici și idei inovatoare 
privind utilizarea resurselor naturale și termale. 
Pornind de la exemplele inovatoare de produse 
cosmetice pe bază de resurse naturale 
împărtășite de Laboratoarele Vichy din Franța, 
noi idei privind utilizarea resurselor naturale 
și termale în producția de cosmetice au fost 
introduse în propunerea de extindere a CCPBMT, 
fiind aprobate în Aprilie 2019. Colaborarea cu 

CCPBMT va continua până la sfârșitul proiectului 
InnovaSPA iar având în vedere noile proiecte 
aflate în implementare, activitățile CCPBMT vor 
continua până în 2023.

Acțiunea 2

Sprijinirea extinderii Clusterului de Turism de 
Sănătate din Letonia, în cadrul Programului de 
sprijin a clusterelor 2014-2020. O analiză detaliată 
a programului de sprijin a clusterelor și propuneri 
de îmbunătățire a politicilor privind clusterele 
au fost realizate. S-a concluzionat faptul că este 
importantă continuarea activității clusterului 
și după 2020 pentru a continua promovarea 
stațiunilor de sănătate din Letonia și pentru a 
implementa activitățile suplimentare în cadrul 
Programului Operațional 2014-2020, după 2020, 
precum și pentru a pregăti următoarea perioadă 
de programare (2021-2027) care prevede de 
asemenea susținerea clusterelor.

Pe baza colaborării desfășurate în contextul 
proiectului InnovaSPA au fost elaborate propuneri 
de îmbunătățire a programelor dedicate sprijinirii 
clusterelor din industria turismului (pe baza 
principiului teritoriului țintă). Propunerile de 
îmbunătățire a programelor dedicate clusterelor 
din turism au fost realizate pornind de la lecțiile 
învățate din bunele practici din Regiunea 
Auvergne-Rhône-Alpes din Franța, Debrecen 
din Ungaria, Regiunea Centru din România, 
și pe baza concluziilor analizei Programului 
Operațional.

Programul Clustere, îmbunătățit, va avea 
în vedere pentru următoarea perioadă de 
planificare două tipuri complementare - clustere 
geografice și clustere tematice, ultimele având 
impact pe orizontală a activității. Programul 
de clustere revizuit a fost creat pe baza analizei 
zonelor geografice din Letonia, indicând 1) 
teritoriile de export turistic, 2) zonele concentrate 
pe piețele locale și din zona Baltică 3) zonele 
turistice cu cerere locală. Clusterul tematic se va 
baza pe produse turistice strategice – cultură, 
natură, MICE, turism de sănătate. Teritoriile și 
produsele turistice strategice sunt reindicate 
prin cercetarea produselor turistice existente, a 
identității acestora, a funcționalității regionale, 
a capacității de management al destinației, 
a disponibilității infrastructurii turistice, a 
strategiilor locale și a obiectivelor de dezvoltare.

PP2 - Județul Hajdú-Bihar, Ungaria PP3 - Letonia
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Instrumentul de politică vizat spre a 
fi îmbunătățit: Programul Operațional 
Regional 2014-2020 Warmia-Mazury

Utilizarea resurselor naturale pentru 
dezvoltarea sectorului balnear, este 
ideea care a reunit partenerii proiectului 
InnovaSPA. În cadrul proiectului, Agenția 
de Dezvoltare Regională Warmia-
Mazury din Olsztyn a înființat un grup 
de lucru format din reprezentanți ai 
localităților din regiune cu potențial 
balnear (Comuna Gołdap, Municipiul 
Lidzbark Warmiński, Comuna Górowo 
Iławeckie, Comuna Miłomłyn și Comuna 
Frombork) și antreprenori din Goldap și 
Lidzbark Warmiński orașe care operează 
în sectoarele termal și balnear.

În prezent, există o singură stațiune 
balneară în Gołdap în voievodatul 
Warmia-Mazury; în stațiune există 
un sanatoriu care oferă aproximativ 
500 de locuri pentru pacienți. Din 
2016, Miłomłyn, Frombork și Lidzbark 
Warmiński au statutul de ”zonă balneară 
protejată”, statut obținut în 2019 și de 
comuna Górowo Iławieckie. Autoritățile 
locale depun eforturi și își unesc forțele 
pentru a dezvolta stațiunile balneare din 
regiune.

Unul dintre primele efecte ale 
implementării proiectului InnovaSPA, 
în regiune, a fost înființarea de către 
reprezentanții comunelor, a asociației 
„Stațiunilor de Sănătate din Warmia-
Mazury”. Organizații similare formate 
din organizații din domeniul SPA sunt 
operaționale în regiunile partenere 
InnovaSPA: în Lituania, Slovenia și 
în regiunea franceză Auvergne-

Rhône-Alpes. Asociația promovează 
stațiunile balneare prin participarea 
reprezentanților asociației la 
evenimentele regionale, la consultările cu 
cetățenii și la monitorizarea Programului 
Operațional Regional, făcând lobby 
pentru condiții favorabile dezvoltării 
stațiunilor balneare.

Participarea actorilor relevanți din 
regiune la întâlniri și vizite de studiu au 
adus în atenție specializarea inteligentă 
în regiune. Actorii de la nivel regional 
și-au exprimat nevoia de a include ca 
domeniu de specializare inteligentă, pe 
lângă cele trei  definite deja, sectorul 
medical și SPA. Astfel, Agenția de 
Dezvoltare Warmia-Mazury a depus 
eforturi considerabile pentru a obține 
finanțarea acestui domeniu în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-
2020 al Voievodatului Warmia-Mazury.

În colaborare cu actorii relevanți a fost 
depusă o aplicație pentru includerea 
unui domeniu de specializare inteligentă 
sub denumirea ”stil de viață sănătos”. În 
acest fel, dezvoltarea sectorului medical 
și a domeniilor conexe acestuia vor avea 
o importanță deosebită în economia 
regiunii.

Instrumentul de politică vizat spre a fi 
îmbunătățit: Strategia de Specializare 
Regională Centru și Programul Operațional 
Regional  2021-2027.

”Constituirea unui grup de lucru în 
domeniul CDI cu scopul de a debloca 
și a intensifica potențialul de inovare al 
stațiunilor balneare din Regiunea Centru” 
este acțiunea inspirată din lecțiile învățate 
pe parcursul Vizitei de Studiu InnovaSPA în 
Franța. Printre cele mai relevante și pline 
de inspirație în ceea ce privește dezvoltarea 
ecosistemului din regiunea noastră au fost: 
Planul Termal al Regiunii Auvergne‐Rhône‐
Alpes 2016-2021, Institutul Inter-Universitar 
de Medicină Termală, Campusul de meserii 
și calificări în domeniile termalism, wellness 
și sănătate și Clusterul Innovatherm. Aceste 
practici au inspirat soluții pentru unele 
dintre provocările și problemele identificate 
în Regiunea Centru, cum ar fi: lipsa de 
colaborare și de dezvoltare de proiecte 
colaborative de către actorii relevanți, accesul 
limitat la serviciile de cercetare-dezvoltare-
inovare, lipsa de personal specializat și 
calificat, accesul limitat la finanțare, lipsa 
politicilor de sprijin a sectorului balnear, etc..

Pe baza lecțiilor învățate, a fost propusă 
ca soluție la provocările, problemele 
identificate la nivel regional în ceea ce 
privește dezvoltarea și inovarea stațiunilor 
balneare, înființarea unui grup de lucru. 
Acest grup de lucru va acționa ca un grup 
tehnic al RIS3 (Strategia de specializare 
inteligentă a Regiunii Centru) și ca un 
grup de lucru mixt care va reuni părțile 
interesate din două sectoare de specializare 
inteligentă: SĂNĂTATE și TURISM, cu focus 
pe balneologie și turism balnear. Grupul de 
lucru va acționa pentru a: identifica soluții 
și pentru a propune proiecte de colaborare 
cu un grad ridicat de inovare care au 
șanse mai mari de a obține finanțare din 
programele UE și de a consolida ecosistemul 
regional de inovare; a discuta, identifica și 
elabora proiecte care ar trebui să răspundă 

principalelor provocări ale stațiunilor 
balneare; propune programe de educație 
și formare care să rezolve lipsa de personal 
calificat; oferi asistență tehnică / consiliere 
entităților publice sau private.

Activitățile specifice care vor fi implementate 
în contextul acestei acțiuni vizează:

•Constituirea unui grup de lucru compus din 
universități, institute de cercetare, Clusterul 
Balneoturistic Regional Transilvania, 
Asociația Română de Balneologie, 
reprezentanți ai stațiunilor balneare și 
companii;

•Organizarea in perioada octombrie 2021- 
noiembrie 2022 a două întâlniri cu grupul de 
lucru și alte părți interesate ale ecosistemului, 
pentru a discuta proiecte de interes pentru 
ecosistemul balnear, rezultate din analiza 
efectuată în cadrul proiectului InnovaSPA, 
în domeniile CDI, și înființarea de grupuri 
tehnice / grupuri de interese pentru fiecare 
proiect propus;

•Consultarea grupului de lucru și a altor 
actori ai ecosistemului, în ceea ce privește 
Ghidul Aplicantului care va fi lansat în cadrul 
Axei Prioritare 1 a POR 2021/2027. 

Acțiunea va fi implementată de Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Centru 
în colaborare cu Clusterul Regional 
Balneoturistic Transylvania, Universitățile 
din Regiunea Centru, stațiuni balneare și 
reprezentanți de complexe balneare. 

PP4 – Regiunea Warmia-Mazury PP5 – Regiunea Centru, România
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Instrumentul de politică vizat spre a fi 
îmbunătățit: Măsura de sprijin financiar 
”Inovații în Turism”.

Lipsa activităților de inovare și a capacității 
de absorbție a inovației sunt identificate ca 
fiind unele dintre cele mai importante puncte 
slabe ale turismului de sănătate în Lituania. 
Reprezentantul Asociației Naționale a 
Centrelor Medicale Balneare și de Recuperare 
a participat la vizitele de studiu ale proiectului 
și a subliniat faptul că este nevoie de sprijin 
pentru asociațiile și companiile din sector 
pentru a-și consolida capacitatea de inovare 
și de a utiliza tehnologiile digitale în furnizarea 
de servicii. 

În plus, există o nevoie puternică de a 
explora modul în care resursele naturale din 
stațiunile balneare (apă minerală, nămol) 
pot ajuta la abordarea efectelor ritmului de 
viață și stresului actual asupra organismului, 
contribuind la îmbunătățirea bunăstării și 
a capacității de muncă a oamenilor. Este 
necesar să se unească potențialul diferitelor 
domenii ale științei și să se coopereze cu 
practicienii. Ar fi important ca cercetarea să 
implice profesioniști din domeniul medical, 
universități, cercetători din diverse domenii, 
iar complexele termale ar putea fi folosite ca o 
bază excelentă pentru cercetare. Rezultatele 
dovedite științific ar contribui la sprijinirea 
dezvoltării durabile a stațiunilor și a zonelor 
din jurul acestora și vor ajuta la explorarea 
posibilităților de implementare a soluțiilor 
inovatoare. O varietate de servicii noi pot fi 
dezvoltate folosind resurse naturale, cum ar 
fi apa geotermală, terapia cu nămol, terapia 
cu pădure și plante. Dezvoltarea acestor 
servicii este legată de necesitatea păstrării și 
îmbunătățirii sănătății umane, care devine 
din ce în ce mai importantă datorită ritmului 
de viață din ce în ce mai accelerat, însoțit de 
tensiune psihologică sau stres.

Prin urmare, planul de acțiune se concentrează 
pe îmbunătățirea a două domenii principale ale 
sectorului termalismului: sprijinirea adoptării 
tehnologiilor digitale pentru furnizarea 
de servicii și consolidarea capacităților de 

cercetare și dezvoltare ale sectorului. 

Pentru a îmbunătăți capacitățile de absorbție 
a inovației și a digitalizării sectorului a fost 
introdus un instrument cu totul nou dedicat 
în special sectorului turismului. Este o măsură 
financiară la nivel național „Inovații în turism” 
care își propune să promoveze activități 
inovatoare în sectorul turismului prin 
încurajarea utilizării instrumentelor digitale 
pentru îmbunătățirea serviciilor turistice și 
crearea de strategii de marketing digital. 
Finanțarea poate fi acordată atât pentru 
companii, cât și pentru asociații din sectorul 
turismului.

Consolidarea capacităților de cercetare și 
dezvoltare a sectorului va fi posibilă prin 
intermediul noului instrument de politică 
orientat spre inovare. Diferiți actori din 
domeniu au fost consultați în vederea 
identificării domeniilor tematice prioritare 
în ceea ce privește acest apel și a măsurilor 
de prevenție în sănătate în domeniul 
termalismului vizate a fi incluse ca priorități în 
domeniu.  Instrumentul financiar are scopul 
de a finanța proiecte colaborative de afaceri și 
organizații de cercetare care vor implementa 
proiecte inovatoare și vor căuta noi soluții 
pentru a contribui la susținerea dezvoltării 
serviciilor de prevenție în sănătate. Prin 
urmare, oferă oportunitatea pentru cercetare 
în sectorul balnear, în scopul  de a explora 
potențialul de utilizare a resurselor naturale, 
precum apa geotermală pentru dezvoltarea 
de noi servicii.

Instrumentul de politică vizat a fi îmbunătățit: 
Programul Operațional Nord 2020 (POR Nord 
2014–2020) și NORD 2030 (program care va fi 
lansat în 2022).

”Promovare, sondaje și studii de Cercetare 
Dezvoltare Inovare a apelor minerale cu beneficii 
în ceea ce privește prevenția în sănătate, inclusiv 
prin studii clinice specializate, crearea de clustere, 
îmbunătățirea facilităților și Eco-inovarea” 
este acțiunea inspirată din lecțiile învățate pe 
parcursul Vizitelor de Studiu InnovaSPA în Franța, 
Ungaria, Lituania, Letonia și România. Bunele 
practici care au inspirat acțiunea au fost Vichy 
Celestins, Royatonic, Clusterul InnovaTherm (FR), 
Aquaticum, Hajduszoboszlo (HU), Druskininkai 
(pădure, aer curat) [LT], Agenția de Dezvoltare 
ș investiții (turul doctorilor), Madara, Jurmala/
Jaunkemeri (reabilitare), Agenția pentru 
Conservarea Naturii [LV], Clusterul Regional 
Baneoturistic Transylvania (RO).

Pe baza lecțiilor învățate a fost definită o listă cu 
cinci teme cu diverse acțiuni:

1)Studii, sondaje, promovare: toate SPA-urile din 
Regiunea Norte vor fi implicate în câte acțiuni 
doresc; va fi analizat un număr redus de clienți 
și va fi promovat un atelier de gătit cu apă 
minerală; se va face o analiză cost-beneficiu a 
tratamentelor termale, precum și implementarea 
mai multor tipuri (și niveluri) de certificare 
pentru APS; singura APS inactivă din regiunea 
Nord (Eirogo) va avea studii pentru revigorare; 
se va face lobby pentru ca tratamentele SPA să 
fie menționate în Planul Național de Sănătate, 
în timp ce, pentru Norte, se va realiza un plan 
de alocare a populației la SPA-uri, în funcție de 
distanța acestora și de tratamentele oferite; pe 
baza analizei fizico-chimice și microbiologice 
a apelor va fi realizată o hartă detaliată a apei 
din Regiunea Norte; unitățile sanitare cu SPA-
uri și medicii de familie vor urma un curs post-
universitar de termalism și se vor bucura de o zi 
întreagă de activități la SPA-urile locale.

2)Apă termală, SPA și sănătate preventivă: vor fi 
pregătite și deschise apeluri pentru finanțarea 
Cercetării Dezvoltării Inovării privind reutilizarea 
apei minerale (de exemplu pentru agricultură), 

pentru dezvoltarea produselor cosmetice 
și pentru îmbuteliere (IMM-uri, instituții de 
cercetare, APS, municipalități, centre de 
sănătate); apelurile vor viza crearea de laboratoare 
la SPA; va exista, de asemenea, un apel dedicat 
achizițiilor care vor sprijini IMM-urile în înființarea 
programelor de tip „Full health resort” în SPA-
urile din regiune.

3)Sănătate fără medicamente: apelul/apelurile 
vor fi promovate pentru a finanța cercetări și 
studii clinice pentru noi tratamente la SPA-urile 
din Nord; un/alte apel/uri vor fi promovate pentru 
reabilitarea fizică și psihologică/psihiatrică a 
persoanelor din APS (proiect(e) pilot).

4)CIM Tâmega e Sousa (subregiune pilot): crearea 
clusterelor termale: clustere termale de tip 
quadruple-helix în Amarante, Resende, Penafiel 
și Marco de Canavezes; crearea de clustere inter 
municipale între aceste patru municipalități 
termale și cât mai multe dintre cele șapte rămase 
în subregiunea NUTS3; card/carduri municipale/
inter municipale la SPA-uri; modernizarea 
facilităților istorice, inclusiv a spațiilor de cazare și 
soluții ecologice; pasarele acoperite pe rutele de 
la gară la SPA-uri/ zone de cazare.

5)Sănătate Eco-inovatoare: plimbări scurte 
(<30min) în natură, în Parcul Natural; „bariere” 
forestiere pentru aer curat, precum și 
gastronomie forestieră; acces verde la/în interiorul 
SPA-urilor, Unități Locale de Sănătate, Spitale 
(vehicule electrice de transfer de la gara <20km, 
trecând și prin centrul municipalității).

Acțiunea va fi coordonată de Facultatea 
de Medicină a Universității din Porto și 
implementată cu sprijinul a patru actori: 
Autoritatea pentru Dezvoltare Regională Nord 
(CCDR-N) – în calitate de coordonator, Autoritatea 
Regională de Sănătate Nord (ARS-Norte), 
NUTS3-Comunitatea Tâmega & Sousa (CIM-
TS) și Asociația națională de artrită reumatoidă 
(ANDAR).

PP6 - Lituania PP7 – Regiunea Norte
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PP8 – Regiunea Savinjska VI. ACTIVITĂȚI DERULANTE 
& REZULTATE

Esența ecosistemului InnovaSPA a 
fost schimbul de experiență și bune 
practici, între partenerii proiectului 
și cei mai importanți actori din 
regiunile/țările partenere, cu privire la 
instrumentele de politică care sprijină 
inovarea și dezvoltarea termalismului și 
a sănătății preventive.

Procesul interregional de învățare 
de politici a pornit de la identificarea 
punctelor forte, punctelor slabe, 
oportunităților și amenințărilor în 
cinci domenii tematice legate de 
sănătate preventivă și termalism, în 
teritoriile vizate în contextul proiectului 
InnovaSPA. Toate aceste informații 
valoroase au fost colectate cu ajutorul 
actorilor de la nivel local, regional sau 
național și au fost compilate în cadrul 
a 8 analize SWOT elaborate la nivel 
de proiect. În același timp, ca parte a 
procesului de învățare interregională, 
partenerii au identificat și împărtășit 
câteva bune practici privind politicile 
de sprijin a dezvoltării termalismului și 
prevenției în sănătate (8 dintre acestea 
au fost publicate pe site-ul proiectului/
Platforma de Învățare de Politici).

Pe baza informațiilor colectate și a 
bunelor practici împărtășite, partenerii 
au participat la sesiuni de schimb 

de experiență în ceea ce privește 
soluții inovatoare de sănătate privind 
prevenția în sănătate și termalismul, 
pe parcursul celor 8 vizite de studiu 
(vizite cu participare fizică în Franța, 
Ungaria, Lituania, Portugalia și vizite 
virtuale în România, Polonia, Letonia, 
Slovenia) organizate în perioada martie 
2019 – mai 2021.

Procesul de învățare de politici 
interregionale s-a încheiat cu 
elaborarea a 8 Planuri de Acțiune 
regionale - cele mai importante 
rezultate ale proiectului - cu scopul 
de a îmbunătăți politicile abordate. 
Planurile de acțiune au fost elaborate 
pe baza lecțiilor învățate în cadrul 
vizitelor de studiu. Acțiunile incluse în 
planurile de acțiune au fost inspirate 
din bunele practici împărtășite de-a 
lungul celor opt vizite de studiu și vor fi 
implementate în cea de a doua fază a 
proiectului InnovaSPA.

Desfășurarea tuturor acestor activități 
a fost posibilă cu sprijinul actorilor 
ecosistemului termal, furnizat în cadrul 
celor peste 34 de întâlniri locale 
organizate în prima fază a proiectului.

Instrumentul de politică vizat spre a fi 
îmbunătățit: Programul Operațional de 
Implementare a Politicii Europene de 
Coeziune în perioada 2014-2020, Axa 
Tematică: Competitivitatea Internațională a 
Cercetării, Inovarii și Dezvoltarii Tehnologice 
în conformitate cu specializarea inteligentă 
pentru o mai mare competitivitate și o 
economie verde. Instrumentul de politică va 
fi, de asemenea, implementat în conformitate 
cu Strategia de Specializare Inteligentă din 
Slovenia. Proiectul va contribui la domeniul 
prioritar Sănătate - Medicină.

Acțiunea 1: Promovarea dezvoltării de produse 
cosmetice naturale pe bază de apă termală. 
Inspirația pentru această acțiune vine atât 
din Franța, unde Vichy produce de mulți ani 
produse cosmetice naturale pe bază de apă 
termală, precum și din Letonia, unde Centrul 
de Competență pentru Farmacie, Biomedicină 
și Tehnologie Medicală (CCPBMT), dezvoltă noi 
medicamente, suplimente alimentare și produse 
cosmetice folosind resurse naturale cu efecte 
vindecătoare. Esența acțiunii este aceea de a 
oferi un tratament preventiv suplimentar atât 
de necesar, cu ajutorul apei termale. Obiectivul 
acțiunii este acela de a oferi îngrijiri medicale 
mai eficiente, un stil de viață mai sănătos și o 
calitate mai bună a vieții facilitând accesul la 
tratamente cu apă termală, medicamente și 
tratamente inovatoare.

Acțiunea va include toate stațiunile termale 
din regiune - Terme Olimia, Thermana Laško, 
Rimske toplice, Terme Zreče, Terme Dobrna, 
Terme Topolšiča și Zdravilišče Rogaška Slatina. 
Terme Olimia și Thermana Laško desfășoară deja 
activități în domeniul tratamentului preventiv și 
sunt, de asemenea, exemple de bună practică.

Acțiunea 2: Încurajarea dezvoltării de noi 
programe de relaxare și wellness. Inspirația 
pentru această acțiune vine din Lituania, care 
are o industrie SPA bine dezvoltată și în creștere 
rapidă, bazată pe moștenirea istorică și resursele 
sale naturale. Unul dintre exemplele care au 
inspirat a fost centrul de sănătate și wellness 
„Eglė Spa”, un centru de reabilitare și wellness 
care oferă o abordare holistică personalizată 

fiecărei persoane care vine în acest centru.

Obiectivul acțiunii este acela de a oferi programe 
suplimentare anti stres și de relaxare care vor 
contribui la îmbunătățirea stării de sănătate 
și a bunăstării. Scopul este de a asigura un stil 
de viață mai eficient și mai sănătos și o calitate 
mai bună a vieții bazată pe tratamente cu apă 
termală și introducerea unor programe antistres 
inovatoare.

Va fi luată în considerare experiența Terme 
Olimia și Thermana Laško, care oferă deja 
tratamente preventive și pot fi exemple de bună 
practică. La Terme Olimia, se implementează 
programul ”Selfness” în cadrul căruia se acordă 
multă atenție relaxării cu ajutorul sunetelor și 
frecvențelor, care au un efect benefic asupra 
organismului, sunt în armonie cu frecvențele 
corpului uman și susțin această relaxare 
cu ajutorul apei termale. Thermana Laško 
se concentrează asupra angajaților săi prin 
implementarea  programului ”Promovarea 
sănătății la locul de muncă”, în cadrul căruia le 
oferă angajaților un program special de yoga, 
drumeții în natură, terapii anti stres și acces 
la bazine cu apă termală, contribuind astfel la 
bunăstarea angajaților.

Vor fi incluse stațiunile termale din regiune 
- Terme Olimia, Thermana Laško, Rimske 
toplice, Terme Zreče, Terme Dobrna, Terme 
Topolšiča și Zdravilišče Rogaška Slatina.

Se așteaptă astfel ca urmare a implementării 
acestor acțiuni, să crească sentimentul de 
apartenență al oamenilor, să existe și să facă 
parte dintr-un sistem și o societate funcționale 
și să îi ajute să-și îmbunătățească sănătatea și 
nivelul de trai. Mai presus de toate, se așteaptă 
o mai mare satisfacție a oamenilor, un stil de 
viață mai sănătos și o creștere a calității vieții 
oamenilor.
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Website
www.interregeurope.eu/innovaspa

Facebook
www.facebook.com/InnovaSPAproject/

Parteneriat

8 parteneri (1 Asociație, 3 Universități, 3 Agenții de dezvoltare regională și 1 Centru de 
inovare) din 8 țări (FR, HU, LV, PL, RO, LT, PT, SI).
Atunci când va fi nevoie, autoritățile responsabile cu politicile vizate în proiect, își vor 
oferi sprijinul.
Actorii relevanți din fiecare domeniu vor fi puternic implicați în schimbul de experiență 
la nivel interregional și vor contribui la îmbunătățirea instrumentelor de politică.
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