NEARLV ZERO ENERGY HOTELS

www.nezeh.eu

ALEGEŢI PENTRU HOTELUL DVS.
STANDARDUL APROAPE ZERO ENERGIE!

Co-finanţat prin programul Energie
Inteligentă Europa, al Uniunii Europene

Alăturati-vă comunitătii neZEH
J

5

Veti avea acces la cele mai noi informaţii privind soluţiile tehnice existente,
surse de finanţare, legislaţie în vigoare şi asistenţă din partea experţilor.

Bune practici pentru a ajunge la
standardul aproape Zero Energie
Y Reduceţi necesarul de încălzire si răcire
J
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Y Produceţi energie din surse regenerabile
y îmbunătăţiţi eficienţa echipamentelor utilizate
y Implementaţi soluţii tehnice inovative
y Introduceţi sisteme potrivite de management energetic
y lnstruiţi-vă angajaţii şi implicaţi-vă oaspeţii

Un Hotel aproape Zero Energie
implică acţiuni în 3 domenii cheie:

Patru paşi pentru a deveni
Hotel aproape Zero Energie!
Evaluaţi performanţa energetică a hotelului şi identificaţi acţiunile
necesare pentru a ajunge la standardul aproape Zero Energie.
Utilizati setul de instrumente s i soluţii neZEH.

Includeţi în planul de business cele mai potrivite soluţii de eficienţă
energetică şi energie regenerabilă pentru hotelul dvs. Identificaţi
instrum entele financiare disponibile la nivel naţional şi european.
Inspiraţi-vă din metodologia neZEH şi aflaţi care sunt
instrumentele financiare pentru renovarea hotelurilor.
Beneficiaţi de experienţa proiectelor pilot neZEH.

Realizaţi proiectul amplu de renovare şi un planificator al acţiunilor,
pentru a ajunge la standardul aproape Zero Energie.
Urm aţi exem plul deschizătorilor de drum neZEH.
Utilizaţi materialele de instruire neZEH.

Informaţi-vă echipa şi oaspeţii, astfel încât să poată fi promotori ai
experienţei aproape Zero Energie.
Folosiţi instrumentele de m arketing neZEH şi alăturaţi-vă acestei comunităţi.

Aflaţi» mai multe consultând: www.nezeh.eu

De ce standardul de
Hotel aproape Zero Energie?
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• Reduceţi costurile

B R A N D IN G
• îmbinaţi conceptele ECO

operaţionale şi de

cu imaginea brandului

întreţinere

dvs.

• Câştigaţi independenţă
energetică

• Câştigaţi vizibilitate pe
un nou segment de piaţă,

• Profitaţi de oportunităţile
de finanţare
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dedicat ”sustenabilităţii”
• Distanţaţi-vă faţă de
concurentă

B EN EFIC II
’ Reduceţi amprenta de
carbon
' Contribuiţi la dezvoltarea
societăţii, adoptaţi
principii de CSR
’ Creşteţi confortul şi
fidelitatea oaspeţilor dvs.
oferindu-le o experienţă
inovativă
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Perspectiva energiei, la loc de frunte
în industria hotelieră europeană
Clădirile sunt responsabile de aproxim ativ 40% din consumul final de energie şi 36% din em isiile de
gaze cu efect de seră din Europa. îm bunătăţirea eficienţei energetice la nivel european va stimula
econom iile de energie.
Statele Membre ar trebui să adopte Directiva Europeană privind Perform anţa Energetică a Clădirilor
(DPEC revizuită) pentru a atinge ţintele stabilite pentru anul 2020, prin dezvoltarea de politici şi
măsuri cheie, menite să transform e stocul de clădiri, existent sau viitor, în Clădiri aproape Zero
Energie (nZEB - nearly Zero Energy Building).
Proiectul Hoteluri aproape Zero Energie (neZEH - nearly Zero Energy Hotels) vizează hoteluri
europene, încurajându-le să atingă standardul aproape Zero Energie, pentru a înregistra scăderi
de până la 50% în privinţa consumului energetic şi reduceri sem nificative ale costurilor operaţionale.

Ce reprezintă un Hotel aproape Zero Energie*
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* Un Hotel aproape Zero Energie (neZEH) d e ţin e o p e rfo rm a n ţă e n e rg e tic ă rid ica tă
Necesarul de energie, extrem de redus (aproape zero), trebuie acoperit într-o măsură cât
mai mare prin surse regenerabile de energie, inclusiv prin instalaţii de producţie a energiei la
faţa locului sau în apropiere.

Primele hoteluri neZEH, sursă de inspiraţie
14 hoteluri provenind din 7 ţări europene urmează un plan de
renovare pentru a deveni Hoteluri aproape Zero Energie. Acestea
reprezintă exemple de bună practică, ce pot fi urmate.

“Pentru noi este im portant să fim deschizători de drum, în ceea ce
priveşte eficienţa energetică şi mediul înconjurător, atât ca abordare
general valabilă, cât şi pentru a atrage clienţi.”
Bjorn Jonzon, proprietar Stora Brănnbo Hotel, Sigtuna, Suedia

“Ne mândrim cu faptul că suntem proiect pilot neZEH. Prin această
iniţiativă, sperăm să devenim o sursă de inspiraţie, deopotrivă pentru
turişti

şi

alţi

reprezentanţi

hotelieri,

din

punct

de

vedere

al

sustenabilităţii şi grijii faţă de m ediu.”
Stefania Tataia, proprietar al Residence L ’Orologio, Italia

“Proiectul neZEH ne-a oferit şansa de a duce mai departe
angajam entul pe care ni-l asumasem faţă de mediu, de a beneficia de
un audit energetic, ceea ce constituie punctul de plecare în acţiunile
noastre viitoare: identificarea şi analiza problem elor, precum şi
propunerea unor soluţii adaptate.”
Bemard Faraud, Co-fondator BEST WESTERN Hotel Ajaccio Amiraute, Franţa

Aflaţi mai multe despre toate proiectele pilot neZEH accesând:

w ww .nezeh.eu
Consorţiul neZEH
Coordonator Proiect:
T E C H N IC A L U N IV E R S IT Y O F C R E T E ( T U C )
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Pentru mai multe informaţii, contactati-ne la info@nezeh.eu
neZEH este su sţinu t prin program ul Energie Inteligentă Europa (IEE).
întreaga
responsabilitate pentru conţinutul acestei publicaţii revine autorilor. A ceasta nu reflectă
neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene. Nici E ASM E şi nici C om isia Europeană nu
sunt răspunzătoare pentru orice posibilă utilizare a inform aţiilor conţinute în această publicaţie.
Co-finanţat prin programul Energie
Inteligentă Europa, al Uniunii Europene

Fotografii publicate cu acordul: Monika Haas - Boutiquehotel Stadthalle, Hotel Vall de Nuria,
Stora Brănnbo Hotel, Residence L'Orologio şi Best Western Hotel Ajaccio Amiraute.

