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Perspectiva energiei, la loc de frunte
în industria hotelieră europeană
Clădirile sunt responsabile de aproximativ 40% din consumul final de energie și 36% din emisiile de
gaze cu efect de seră din Europa. Îmbunătățirea eficienței energetice la nivel european va stimula
economiile de energie.

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

Statele Membre ar trebui să adopte Directiva Europeană privind Performanța Energetică a Clădirilor
(DPEC revizuită) pentru a atinge țintele stabilite pentru anul 2020, prin dezvoltarea de politici și
măsuri cheie, menite să transforme stocul de clădiri, existent sau viitor, în Clădiri aproape Zero
Energie (nZEB - nearly Zero Energy Building).

“Pentru noi este important să fim deschizători de drum, în ceea ce
privește eficiența energetică și mediul înconjurător, atât ca abordare
general valabilă, cât și pentru a atrage clienți.”
Björn Jonzon, proprietar Stora Brännbo Hotel, Sigtuna, Suedia

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 privința consumului energetic și reduceri semnificative ale costurilor operaționale.

“Ne mândrim cu faptul că suntem proiect pilot neZEH. Prin această
inițiativă, sperăm să devenim o sursă de inspirație, deopotrivă pentru
turiști și alți reprezentanți hotelieri, din punct de vedere al
sustenabilității și grijii față de mediu.”

www.nezeh.eu

ALEGEȚI PENTRU HOTELUL DVS.
STANDARDUL APROAPE ZERO ENERGIE!

Stefania Talaia, proprietar al Residence L’Orologio, Italia

“Proiectul neZEH ne-a oferit șansa de a duce mai departe
angajamentul pe care ni-l asumasem față de mediu, de a beneficia de
un audit energetic, ceea ce constituie punctul de plecare în acțiunile
noastre viitoare: identificarea și analiza problemelor, precum și
propunerea unor soluții adaptate.”
Bernard Faraud, Co-fondator BEST WESTERN Hôtel Ajaccio Amirauté, Franța

Aflați mai multe despre toate proiectele pilot neZEH accesând:

Ce reprezintă un Hotel aproape Zero Energie*

www.nezeh.eu
Consorțiul neZEH
Coordonator Proiect:
TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE(ΤUC)
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* Un Hotel aproape Zero Energie (neZEH) d eț in e o p erf orm an ță en er g etic ă rid icat ă .
Necesarul de energie, extrem de redus (aproape zero), trebuie acoperit într-o măsură cât

RENEWABLEANDSUSTAINABLE ENERGY
SYSTEMS LABORATORY

Pentru mai multe informații, contactați-ne la info@nezeh.eu

mai mare prin surse regenerabile de energie, inclusiv prin instalații de producție a energiei la
fața locului sau în apropiere.
Co-finanțat prin programul Energie
Inteligentă Europa, al Uniunii Europene

neZEH este susținut prin programul Energie Inteligentă Europa (IEE). Întreaga
responsabilitate pentru conținutul acestei publicații revine autorilor. Aceasta nu reflectă
neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene. Nici EASME și nici Comisia Europeană nu
sunt răspunzătoare pentru orice posibilă utilizare a informațiilor conținute în această publicație.
Fotografii publicate cu acordul: Monika Haas - Boutiquehotel Stadthalle, Hotel Vall de Nuria,
Stora Brännbo Hotel, Residence L’Orologio și Best Western Hôtel Ajaccio Amirauté.

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

Alăturați-vă comunității neZEH
Veți avea acces la cele mai noi informații privind soluțiile tehnice existente,
surse de finanțare, legislație în vigoare și asistență din partea experților.
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Bune practici pentru a ajunge la
standardul aproape Zero Energie
Reduceți necesarul de încălzire și răcire
Produceți energie din surse regenerabile

Patru pași pentru a deveni
Hotel aproape Zero Energie!
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Introduceți sisteme potrivite de management energetic

Evaluați performanța energetică a hotelului și identificați acțiunile
necesare pentru a ajunge la standardul aproape Zero Energie.
Utilizați setul de instrumente și soluții neZEH.

Îmbunătățiți eficiența echipamentelor utilizate
Implementați soluții tehnice inovative

De ce standardul de
Hotel aproape Zero Energie?

ENERGIE
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Includeți în planul de business cele mai potrivite soluții de eficiență
energetică și energie regenerabilă pentru hotelul dvs. Identificați
instrumentele financiare disponibile la nivel național și european.
Inspirați-vă din metodologia neZEH și aflați care sunt
instrumentele financiare pentru renovarea hotelurilor.
Beneficiați de experiența proiectelor pilot neZEH.

Instruiți-vă angajații și implicați-vă oaspeții

• Reduceți costurile

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

MĂSURI DE
EFICIENȚĂ
ENERGETICĂ

SURSE
REGENERABILE
DE ENERGIE

SCHIMBAREA
ATITUDINII
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Informați-vă echipa și oaspeții, astfel încât să poată fi promotori ai
experienței aproape Zero Energie.

Urmați exemplul deschizătorilor de drum neZEH.
Utilizați materialele de instruire neZEH.

Folosiți instrumentele de marketing neZEH și alăturați-vă acestei comunități.

Aflați mai multe consultând: www.nezeh.eu

BENEFICII

• Îmbinați conceptele ECO

• Reduceți amprenta de

operaționale și de

cu imaginea brandului

întreținere

dvs.

• Câștigați independență
energetică
• Profitați de oportunitățile

Realizați proiectul amplu de renovare și un planificator al acțiunilor,
pentru a ajunge la standardul aproape Zero Energie.

BRANDING

de finanțare

• Câștigați vizibilitate pe
un nou segment de piață,
dedicat ”sustenabilității”
• Distanțați-vă față de
concurență

carbon
• Contribuiți la dezvoltarea
societății, adoptați
principii de CSR
• Creșteți confortul și
fidelitatea oaspeților dvs.
oferindu-le o experiență
inovativă

