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CUPRINS
1. Despre neZEH / nearly Zero Energy Hotels
2. Obiectivele propuse
3. Situația curentă
4. Activități de instruire și formare - cursuri realizate prin proiect
•

Material de pregătire pentru proprietarii de hoteluri IMM - Etape de dezvoltare,
beneficii și recomandări pentru atingerea standardului aproape Zero Energie (neZEH)

•

Material de pregătire pentru constructorii profesioniști - Noțiuni necesare întocmirii
unui studiu de renovare a hotelurilor, în soluție aproape Zero Energie (neZEH)
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1. Despre neZEH / nearly Zero Energy Hotels

Contract:

IEE/12/829/SI2.644758

Durată:

01/04/2013 - 31/03/2016

Implementare:

Croația, Franța, Grecia, Italia, România, Spania, Suedia.
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2. Obiectivele propuse
Obiectivul general

Accelerarea ratei de renovare a hotelurilor existente, pentru ca
acestea să devină Clădiri aproape Zero Energie în 7 țări Europene,
respectiv Hoteluri cu consum de Energie aproape Zero (neZEH)
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Obiective specifice:
14 proiecte pilot în 7 ţări (Croaţia, Grecia, Franţa, Italia, România, Spania,
Suedia) pentru a demonstra fezabilitatea şi sustenabilitatea proiectelor
neZEH
Actualizarea și completarea instrumentului dezvoltat prin proiectul
European “Hotel Energy Solutions” – HES tool, prin care hotelierii pot
evalua consumul de energie şi pot identifica soluţiile potrivite pentru
îmbunătăţirea eficienţei energetice a hotelurilor.
O reţea europeană neZEH, care să faciliteze schimbul de informaţii între
profesioniştii din domeniul clădirilor (ofertă) şi hotelurile IMM (cerere).
http://hotelenergysolutions.net/
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Materiale şi informaţii tehnice în sprijinul implementării de proiecte nZEB și al
promovării pe piața națională și europeană al primelor hoteluri neZEH.
Realizarea unui Document de poziție la nivel național, pentru fiecare din
cele 7 țări partenere, bazat pe rezultatele privind nivelul investițional necesar
și soluțiile tehnice aplicabile în procesul de transformare a unui hotel IMM în
hotel neZEH, pe baza studiilor pilot. Documentul se dorește a sprijinii
autoritățile naționale în formularea politicilor aplicabile sectorului hotelier în
procesul neZEB.
Peste 15.000 de hotelieri informaţi; metodologia şi rezultatele vor fi
disponibile pentru orice hotel
Creșterea numărului de hoteluri “verzi”, atât din punct de vedere al
infrastructurii cât și al serviciilor
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3. Situația curentă

•
•
•
•

3 hoteluri selecționate
3 audituri energetice - finalizare în luna aprilie
3 studii de fezabilitate - în curs de finalizare
Hotel CUBIX promovat la NICE, Franța 24 iunie, 2015
http://www.abmee.ro/portfolio/proiectul-nezeh/
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4. Activități de instruire și formare - cursuri realizate prin
proiect
1)

Material de pregătire pentru proprietarii de hoteluri IMM - Etape de
dezvoltare, beneficii și recomandări pentru atingerea standardului
aproape Zero Energie (neZEH)

2)

Material de pregătire pentru constructorii profesioniști - Noțiuni
necesare întocmirii unui studiu de renovare a hotelurilor, în soluție
aproape Zero Energie (neZEH)
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Material de pregătire pentru proprietarii
de hoteluri mici și mijlocii (IMM)
Etape de dezvoltare, beneficii
și recomandări spre neZEH
Acest curs, destinat proprietarilor de hoteluri, prezintă probleme și provocări
întâmpinate de proprietarii de hoteluri IMM, beneficii și impactul pe care îl va
aduce renovarea Hotelului în soluție aproape Zero Energie (neZEH).
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SINTEZĂ CURS
Etape de dezvoltare, beneficii și recomandări spre neZEH
• Inițiativa neZEH - Scop, beneficii
• Etapele legale necesare spre o renovare neZEH
• Evaluarea fezabilității proiectului nZEB în hoteluri
• Probleme de contractare și finanțare
• Abordarea de marketing
• Comportamentul utilizatorului/Bune practici la nivel European

Ce oferă neZEH proprietarilor de hoteluri?
Identificarea problemelor legate de contractare și finanțare

Plata creditului

Finanțare

Instituție
financiară

CEA MAI IMPORTANTĂ BARIERĂ ÎN IMPLEMENTAREA
UNOR MĂSURI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Agenții implicați în proiecte de eficiență energetică indică lipsa de finanțare
ca fiind una dintre cele mai mari bariere în dezvoltarea proiectelor de
eficiență energetică.
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Material de pregătire pentru constructorii profesioniști
Noțiunile necesare întocmirii unui studiu de renovare a
hotelurilor, în soluție aproape Zero Energie (neZEH)
Acest curs, destinat constructorilor profesioniști, prezintă problemele și provocările
întâmpinate de constructori în proiectarea, construcția și renovarea unor Hoteluri
aproape Zero Energie (neZEH), punând accent pe modul în care inovarea
energetică în sectorul hotelier poate contribui la obiectivele europene, în contextul
atenuării schimbărilor climatice.
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SINTEZĂ CURS
Noțiunile necesare întocmirii unui studiu de renovare a
hotelurilor, în soluție aproape Zero Energie (neZEH)
• Principii generale de proiectare nZEB, abordare integrată
• Cerințe nZEB în conformitate cu legislația/standardele naționale
• Aspecte importante în elaborarea unui audit energetic pentru renovarea unui
hotel
• Metodologia utilizată în stabilirea rentabilității investiției, o amortizare rapidă etc.
• Prezentarea unor hoteluri neZEH, probleme întâlnite și modul în care acestea
au fost soluționate

Ce oferă neZEH profesioniștilor?
Prezentarea unor instrumente financiare utilizate pentru finanțarea
proiectelor neZEH
• Instrumente financiare ale UE
• Instrumente financiare naționale
• Contracte de performanță energetică (EPC)

Sursa: http://www.managenergy.net/

Sursa: http://www.rencotech.com/

Ce oferă neZEH profesioniștilor?
Sesiuni și materiale de instruire
Instrumentul online RETScreen
"RETScreen este un instrument software, care ajută factorii de decizie în
determinarea viabilității tehnice și financiare a proiectelor, potențialul de
energie regenerabilă, eficiența energetică și de cogenerare„

(Sursa: RETScreen International - www.retscreen.net)
Sursa: http://www.reeep.org/

Ce oferă neZEH, atât proprietarilor de hoteluri,
cât și profesioniștilor?
Îndrumare în procesul de evaluare a fezabilității proiectului

Fezabilitate: T ehnologică:

este posibil tehnic?

E conomică:

este accesibil sau oferă beneficii?

L egală:

este legal?

O perațională:

cât de bine se potriviește cu nevoile H?

T emporală:

este realizabil în timpul stabilit?

Ce oferă neZEH, atât proprietarilor de hoteluri, cât și
profesioniștilor?
Prezentarea unor soluții și măsuri inovative de eficiență energetică

Panouri solare termice

Pompe de căldură
Panouri fotovoltaice PV

Sistem de răcire solară

Schimbător de căldură aerotermală

Microhidrocentrale
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PROJECT COORDINATOR
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Vă mulțumesc pentru atenție!
Camelia Rață
Tel./fax +40268 474209
office@abmee.ro
www.nezeh.eu | www.abmee.ro

