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Национален консултативен съвет, създаден
в рамките на европейския проект RELACS,
проведе последното си заседание на
10.12.2012г.,
на
което
разгледа
кандидатурите на 27‐те хотела включените

Декември/2012

в европейската мрежа на „Зелени хотели” и
излъчи националния победител в конкурса
“RELACS – алтернативна енергия в туризма
2013”.
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Комисията оценяваше туристическите
обекти за настаняване по следните
критерии за енергийна ефективност:
• % на спестената енергия
• Тонове спестени емисии въглероден
двуокис
• Предприети мерки за ВЕИ/РЕС в
рамките
на
реализиране
на
проектните дейности
• Водена политика за опазване на
околната
среда
(обучение
на
персонала, информиране на гостите,
мониторинг на енергийните потоци,
използване ан устойчив транспорт,
т.н.)

Декември/2012

За победител в националния конкурс
“RELACS – алтернативна енергия в туризма
2013” за най‐отговорно и ефективно
управление на енергийните ресурси бе
единодушно избрана Албена АД.
С това Албена АД си осигурява участие на
европейско ниво измежду 11 европейски
хотели, спечелили приз на национално
ниво. На специална церемония в Берлин, в
рамките на международното туристическо
изложение ITB, в периода 6‐8 Март 2013г.
ще бъде oбявен и награден европейския
победител за най‐зелен хотел.

ENVIROCLUSTER PETERBOROUGH СПОДЕЛИ СВОИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ 10 ГОДИШНОТО
СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА КЛЪСТЕРА
В периода 26 ‐ 27 Ноември 2012 година се проведе двустранна среща между представители
на Черноморски Енргиен Клъстер и “EnviroCluster Peterborough”. Среюата се състоя в Еко‐
иновационния център, седалище на “EnviroCluster Peterborough” в град Питърбъроу,
Великобритания.
Идеята на събитието бе представителите на новосъздадения Черноморски Енергиен
Клъстер, да придобоят ценен опит от добрите практики на домакините от “Envirocluster
Peterborough”.
“Envirocluster Peterborough” е с 10 годишна история и работи усилено да подпомага своите
350 члена, всички посветени на еко сектора. Въпреки, че клъстера е създаден да подпомага
еко‐бизнеса в района на град Питърбъроу, в него членуват бизнес организации от цяла
Великобритания. В клъстера членуват организации за управление на водните ресурси,
управление на отпадаците, еко‐организации, неправителствен сектор, световно‐известни
университети и бизнес производствени структури в сверата на енерго‐ефективността и
възобновяемите енергийни източници. Брутния продукт на членовете на клъстера
надхвърля 590 млн Паунда и предоставя работа на над 5800 човека.
Основната теми засегнати на срещата бяха:
•
•
•
•
•
•

развитие на клъстера чрез приемане на нови членове с споделящи философията за
развиване и използване на енергоефективни процеси и технологии
методи на финансиране на клъстерните обединения
възможности и подходи използвани от клсътера за подпомагане на своите членове
клъстерното обединение като двигател за развитие на еко иновациите на бизнеса
брандирането на еко инициативи и възможностите за използване в бизнеса
работа с местната власт и създаване на мотиватори за въвеждане на еко‐иновативни
продукти, които да доведат до енргоспестяващи процеси или до използване на
възобновяеми енергийни източници
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