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PRESS RELEASE
HÅLLBARA OCH KONKURRENSKRAFTIGA HOTELL GENOM
ENERGI-INNOVATION – NÄRA NOLLENERGIHOTELL 2015
INTERNATIONELL KONFERENS
Den 24e juni 2015 organiserade EU-projektet Nära Nollenergihotell (neZEH) sin första
internationella konferens i Nice på temat “Hållbara och konkurrenskraftiga hotell genom
energI-innovation”.
Konferensen syftade till att uppmärksamma och dela erfarenheter kring energireducering och
nära nollenergistrategier, som ett sätt att stärka hotellbranschens hållbarhetsarbete och
konkurrenskraft. Konferensen samlade drygt 100 deltagare på plats samtidigt som fler än 300
personer följde live på webben.
Diskussionen berörde följande ämnen: möjligheter och utmaningar för nära
nollenergistrategier inom hotellsektorn; Demonstration av genomförbarhet gällande nära
nollenergihotell;

Övergången från direktiv och policys till hållbara hotell och städer; Hållbarhet som en
marknadsföringsfördel inom hotellsektorn och hotellgästernas växande medvetenhet.
Bland konferensens talare återfanns: ΕU kommissionen/EASME, UNWTO, HOTREC, UNEP,
IFDD, TripAdvisor, Montenegros regerings center för hållbarhet och många fler. Tre av de 16
pilot hotellen inom neZEH-projektet delade med sig av sina första steg och erfarenheter på
sin väg mot neZEH-status. Hotel Cubix (Rumänien), Hotel Best Western Ajaccio Amirauté
(Frankrike) och Hotel Natural Resort Amalurra (Spanien).
Genom att sammanföra två sammanhängande men oftast separerade sektorer – turism och
energieffektiviseringssekorn skapade eventet en inspirerande utbytesplattform för det
fortsatta arbetet.
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Konferensens presentationer och videoupptagningar finns tillgängliga på

http://www.nezeh.eu/nezeh2015conference/presentations/index.html

neZEHs konferens har blivit märkt som en milstolpe inför COP21, efter sin
medverkan i den veckolånga konferensen "Hållbara byggnader, städer och
områden för att möta klimatförändringarnas utmaningar".

Konferensen fick även utmärkelsen "Energy day" inom ramen för Europeiska
unionens Sustainable Energy Week (EUSEW), för att ha förmedlat utbyte och
debatter mellan länder och organisationer från hela Europa.

Det europeiska initiativet neZEH
neZEH är ett projekt finansierat av EU som syftar till att påskynda hastigheten av
storskaliga renoveringar av hotell mot nära nollenergistandard, genom att ge teknisk
rådgivning till hängivna hotellägare och demonstrera genomförbarheten för nZEB-projekt
inom den europeiska besöksnäringen. 16 Hotell i 7 europeiska länder är redan på väg att bli
neZEH. Ta reda på mer på www.nezeh.eu
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