
 

 

NYHETSBREV NR 5 

OM RELACS 

Gröna idéer i praktiken 
 

RELACS visar upp sig på Gröna festivalen i Uzana, Bulgarien 

Den 16 juli 2011 var det dags för en grön festival i skidorten 

Uzana nära staden Gabrovo – Gröna idéer i praktiken – och 

givetvis var vi där från BoRAEM som samordnar och genom-

för RELACS i Bulgarien. Bakom festivalen ligger Globala Miljö-

fondens program för småprojekt. Den gröna festivalen vill 

visa olika praktiska tillämpningar som bidrar till en hållbar ut-

veckling. 

 

Demonstrationsprojekt om energieffektivisering och förnybar 

energi visades. liksom andra projekt om hållbart jordbruk, 

ekoturism, biologisk mångfald och naturskydd. Organisatö-

rerna hoppas att festivalen kan vara ett sätt att hålla liv i goda 

exempel och bra idéer och att de man stöttat fortsätter sitt 

arbete för en grön livsstil även sedan programmet avslutats. 

BoRAEM hade en egen utställning som hundra-

tals personer besökte. Det var framförallt hotellä-

gare och investerare och de visade stort intresse 

för möjligheterna med energieffektivisering och 

förnybar energi. 

 

Det fanns möjlighet att på plats dra nytta av de 

tjänster som erbjuds medlemmar i nätverket. Per-

soner från Rådgivande kommitteen presenterade 

även oss från BoRAEM.  Nätverket RELACS, pre-

senterat av Todor Tonev, rönte stort intresse .  

NÄTVERKET RELACS – resultat så här långt 

 

Sammanlagt har 4 400 turistanläggningar kontaktats och fått information om RELACS, alltså fler än de 

1 100 hotell, vandrarhem och bed & breakfast  som skulle nås enligt överenskommelse i projektet. 

 

Hittills har 110 turistanläggningar formellt anslutit sig till de nationella nätverken och 90 hotellorgani-

sationer kontaktats. Det är en bra siffra som uppfyller indikatorerna i projektöverenskommelsen (och när 

2011 närmar sig slutet är siffran säkerligen ännu större), även om vi med tanke på de utmärkta insatser som 

gjorts av våra partner och det stora antalet turistanläggningar som informerats hade ännu högre förvänt-

ningar. De som är med i nätverket får kontinuerlig stöttning via e-post, telefon och besök. 

 

  

Dags för 5:e nyhetsbrevet i RELACS!  

 

Vi håller tidtabellen för projektet. Huvudmålet – 110 turistanläggningar med i nätverket – har vi redan nått. Vi har 

även kontaktat 90 hotellorganisationer och ordnat möten med dem i alla regioner. Samtidigt har vi jobbat hårt 

med att sprida kunskap om projektet i regionerna, länderna och EU. Längre fram i nyhetsbrevet kan man läsa mer 

om vad som gjorts i Bulgarien). 

 

Artiklar om nätverket RELACS har publicerats i både lokala och nationella medier. Alla regioner har haft ett andra 

möte i rådgivande kommittén. Katalogen över genomförda åtgärder med förnybar energi på turistanläggningar i 

regionerna har uppdaterats och finns tillgänglig på webbplatsen. Guiden till förnybar energi i turistanläggningar – 

RELACS och spara energi! – som även tar upp effektiv energianvändning  finns nu översatt till alla språk i projektet. 

Den vänder sig främst till anläggningsägare och kan laddas ner från RELACS hemsida.  

 

Alla länder har också gjort marknadsundersökningar för att undersöka kunskapsläget i energifrågor inom turistnä-

ringen, de kan laddas ner på www.relacs.eu. En rapport över allt som gjorts i projektet är färdig. I några länder har 

man redan kommit igång med sina energikartläggningar och ligger därmed före tidplanen. 

 

 

Det var verkligen en extra förmån för oss att besökas 

av Bulgariens miljö– och vattenminister Nona Karadz-

hova och förre EU-kommissionären  Meglena Kuneva 

som båda var mycket intresserade av projektet och 

nätverket RELACS .   

 



 

 

     

  

   

NYHETSBREV NR 5 

OM RELACS  & TEMA BULGARIEN 

NYTT FRÅN EUROPA OCH PARTNER  

www.relacs.eu 

NYTT FRÅN BULGARIEN 

Bulgarien kan förse Östeuropa med ren energi 
 

Bulgarien håller på att bli en världsledande producent av solel med stora internationella solenergiprojekt. Potentialen 

för solenergi är stor, lika stor som i norra Spanien och 10–15 % större än i Tyskland.  Utländska investerare skyndar 

till Bulgarien för att vara med i den snabba tillväxten i solenergisektorn som uppmuntras både av EU och den bulga-

riska regeringen. 

NYTT FRÅN EUROPA 

Gemensamma lösningar för hållbarhet 
 

* Med ökande energikostnader  blir energisparåtgärder ett bra sätt att minska energinotan. Förnybar energi ger 

ett positivt tillskott till turistanläggningarnas image, något som är mycket viktigt för regionen.  

 

* Avgörande för att nå fram till turistanläggningarnas ägare är att man samarbetar med alla viktiga aktörer i reg-

ionen. Ett möte med hotellchefen eller föreståndaren är alltid bättre och mer effektivt för att få med dem i nätver-

ket än ett e-postbrev eller telefonsamtal. 

 

* I många fall är det inte viljan, utan bra finansiering för att energieffektivisera och använda förnybar energi som  

saknas. I andra steget kommer RELACS att hjälpa till med finansieringsfrågor genom att ordna möten med banker 

eller energitjänsteföretag (ESCO, som tar finansiell risk för energieffektiviserings– och energisparåtgärder). 

TEMA BULGARIEN 

Regionala rådgivande kommittén i Bulgarien har haft sitt 2:a möte  

 

Regionala rådgivande kommittén träffades i Varna för ett andra möte för att diskutera hur det går med projektet 

och hur långt man har kommit. Det var lite svårt för BoRAEM att få med nätverksmedlemmarna mitt under turist-

säsongen vid Svarta havet. Därför föreslog kommittén att man skickar inbjudan till ett nytt möte i oktober. 

 

Kommittén består av 12 personer som representerar organisationer verksamma på nationell och regional nivå 

inom teknik, turism, hållbar  utveckling och energieffektivisering. Den är öppen för nya medlemmar och intressen-

ter som är välkomna att ansluta sig. Man träffas regelbundet för att följa projektets utveckling, diskutera åtgärder 

som genomförs och lösningar på problem som eventuellt dyker upp samt vilka steg man ska ta härnäst. 


