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PRESS RELEASE

“Nära Nollenergihotell för att uppnå
koldioxidsnål tillväxt i Europa”
Rapportering från projektets slutevent I EU-Parlamentet den 17e mars 2016 i Bryssel
Projektets slutevent “Nearly Zero Energy Hotels for Achieving Low Carbon Growth in Europe”
hölls med stor framgång den 17 mars i EU-parlamentet med EU-parlamentsledamoten Maria Grapini
(Rumänien) som sammankallande.
Eventet hade som syfte att få regionala, nationella och europeiska beslutsfattare att engagera sig i
nära noll energitillväxt inom turistsektorn för att på så sätt minska rättsliga hinder och införa
ekonomiska stödåtgärder. Omkring 65 personer deltog i evenemanget och såväl beslutsfattare som
företrädare för den privata turism- och energieffektivitetssektorn var representerade.
Panelen bestod av parlamentsledamöter från Rumänien, Ungern och Kroatien, Europeiska
kommissionens generaldirektorat för ENERGI och TILLVÄXT, genomförandeorganet för små och
medelstora företag (EASME), Turismansvarige för Paris-regionen, det kroatiska ministeriet för turism,
UNWTO, Europeiska Hotellassociationen HOTREC och NECSTouR. Panellisterna delade deras
reflektioner och förslag på hur neZEH resultaten kan skalas upp från 16 pilotprojekt till en kritisk massa
som kan ge ett större genomslag i Europa.
En givande diskussion hölls runt utkastet av neZEH-projektets strategidokument vilket presenterar
relationen turism-energi-byggnader för EU: s beslutsfattare. Bland rekommendationerna föreslogs att
prioritera hur länderna kan underlätta uppskalningen av neZEH-renoveringar inom Europas
hotell- och byggsektor. Rekommendationerna bestod bland annat av 1. Samordnad dialog mellan de
behöriga myndigheterna för energi och byggnader på både europeisk och nationell/regional nivå, 2.
Informationsspridning, 3. Tekniskt och finansiellt stöd för SME-hotell, 4. Specifika nationella nZEB-mål
för hotellbyggnader, 5. Nyttan av påverkanskampanjer och 6. Utbildningar för hotellpersonal.
"Horizon 2020 anslår 6 miljarder Euro till energieffektivitetsprojekt, där 15 % syftar till marknadsåtgärder för att
undanröja marknads- och styrningshinder genom att adressera finansiering, förordningar och
kompetensutveckling" Vincent Berrutto, enhetschef Horizon 2020 Energi, EASME, EU-Kommissionen
"Med tanke på att hållbarhet i sig är relaterat till konkurrenskraft, bör våra ansträngningar inte stanna vid att
upprätthålla Europa som världens ledande turistdestination, utan utökas till att bli den grönaste destination i
världen" Carlo Corazza, enhetschef för turism, (kreativa och nya branscher DG-GROWTH), EU-kommissionen
På eventet presenterades ett av pilothotellen inom neZEH, Balvanyos Grand Hotel i Rumänien, sitt
arbete inom projektet och diskuterade orsakerna till- och fördelarna med att sträva mot nära
nollenergistatus. Exempel gavs även på både genomförda och planerade åtgärder för hotellet.
EU-parlamentarikern Maria Grapini som stöttat neZEH-initiativet sedan starten har föreslagit att
projektet blir ett föregångsexempel för koldioxidsnåla åtgärder för den europeiska besöksnäringen, till
utskottet för transport och turism om nya utmaningar och koncept för att främja turismen i Europa
(2014/2241 (INI), där hon är föredragande.
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De 16 pilothotellen inom NeZEH:
Land/Region/Stad

Namn på hotellen

Croatia/Dalmatia/Supetar

Villa Adriatica

Croatia/Dalmatia/Split (Podstrana)

Hotel Split

France/Corse du Sud/Ajaccio

Best Western Ajaccio Amirauté

France/Provence-Alpes-Côte d’Azur/La Palud sur Verdon

Hotel des Gorges du Verdon

Greece/Crete/Rethymnon

Ibiscos Garden Hotel

Greece/Crete/Lasithi,Sisi

Sentido Vasia Resort & Spa

Greece/Crete/Chania

Arkadi Hotel

Italy/Piemonte/Valdieri (CN)

Hotel Royal Terme di Valdieri

Italy/Piemonte/Torino (TO)

Residence L’Orologio

Romania/Brasov county/Brasov city

Cubix Hotel

Romania/Brasov county/Brasov city

Kolping Hotel

Romania/Covasna county/Turia commune

Grand Hotel Balvanyos

Spain/Vizcaya/Artzentales

Hotel Amalurra

Spain/Alicante/Benidorm

Corona Del Mar

Sweden/Gotland/Visby

Hotell S:t Clemens

Sweden/Uppland/Sigtuna

Stora Brännbo Konferens och Hotell AB

Mer information om pilothotellen finns på neZEHs hemsida och neZEHs YouTube-kanal. Gå även gärna med i
vårt nätverk för mer information www.nezeh.eu.

EU-projektet NeZEH
Nära Nollenergihotell (neZEH) är finansierat av EU-kommissionen inom programmet Intelligent Energy
Europe (IEE). Målet är att accelerera antalet storskaliga renoveringar av hotell inom Europa och att nära
nollenergihotell blir ett känt begrepp. Projektet ska även öka kunskapen kring tekniska lösningar för sektorn och
ta fram demonstrationsprojekt. Sexton pilothotell inom sju EU-länder (Kroatien, Frankrike, Grekland, Italien,
Rumänien, Spanien and Sverige) följer nu renoveringsplaner för att uppnå nära nollenergistatus och bli
föregångare i Europa.
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