
1.2 Cel „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa” - Obszar: przystosowanie do zmian klimatu

1) Zagrożenie utraty statusu uzdrowisk przez gminy, na terenie których są takie uzdrowiska jako skutek zmian klimatu

2) Rozwój systemów ujęć, uzdatniania, dostawy i magazynowania wody, w tym również wody lecznicze, np. wody solankowe –
lecznicze źródła, wykorzystywane w uzdrowiskach do profilaktyki oraz leczenia pacjentów z różnymi schorzeniami

1.4 Cel „Europa o silniejszym wymiarze społecznym” - Obszar: ochrona zdrowia

1) Ujęcie w Umowie Partnerstwa konieczności wsparcia inwestycyjnego uzdrowisk z uwagi na wzrost popytu na usługi zakładów
lecznictwa uzdrowiskowego (modernizacja infrastruktury oraz wyposażenie obiektów i terenów, gdzie wydobywa się kopaliny
lecznicze)

2) Uwzględnienie innych, poza wodami leczniczymi surowców kopalnych (np. torf leczniczy - borowina) jako jednego z istotnych
składników lecznictwa uzdrowiskowego, mającego istotny wpływ na charakter, zakres i jakość świadczonych usług zdrowotnych.

1.4 Cel „Europa o silniejszym wymiarze społecznym” - Obszar: kultura i turystyka

1) Uwzględnienie w ramach Obszaru pojęcia „turystyka uzdrowiskowa”
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1.5 Cel „Europa bliżej obywateli”

Rozszerzenie zakresu wsparcia o ochronę, rozwój i promowanie publicznych zasobów uzdrowiskowych i
powiązanych usług uzdrowiskowych.

1.6 Cel „Umożliwienie regionom i obywatelom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych 
skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu”

Utrzymanie (lub zwiększenie) poziomu aktywności zawodowej mieszkańców obszarów transformacji górniczej również w
aspekcie zdrowotnych możliwości utrzymania aktywności zawodowej (rehabilitacja chorób zawodowych pracowników
branży górniczej)
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2.1 Układ programów realizujących Umowę Partnerstwa

1) Wspieranie działań przewidzianych w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, związanych z leczeniem
/ rehabilitacją chorób zawodowych branży paliw kopalnych ułatwiającą / umożliwiającą pozostawanie w
aktywności zawodowej na rynku pracy

2) Wprowadzenie działań w zakresie wsparcia podmiotów świadczących usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe” do:

- Programu w zakresie infrastruktury transportu, energetyki, środowiska, zdrowia, kultury CP2,3,4,(obecny 
POIiŚ), 

- 16 regionalnych programów, CP 1, 2, 3, 4, 5, zarządzanych przez samorządy województw, 

- Programu w zakresie rozwoju cyfrowego, CP1,3 (obecny POPC),

- Programu dla FST, CP 6,

- Programów Interreg.
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