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RELACS eller Förnybar energi i turistanläggningar är ett projekt 
som finansieras av programmet Intelligent Energy.
 

Grekland, Storbritannien, Portugal, Italien, Tyskland, Sverige, 
Bulgarien, Ungern, Österrike och Spanien är länder som deltar  
i RELACS. 

RELACS ska göra det möjligt för hotellkedjor, vandrarhem,  
campingorganisationer, bed and breakfast och andra  aktörer 
inom turistnäringen att leverera ännu bättre tjänster till  
låg kostnad genom att spara energi. Det minskar CO2-utsläppen
och bidrar till EU:s mål med ökad andel förnybar energi och
effektivare energianvändning.

Ett av målen är att etablera och utvidga nätverket över hela  
Europa.

Projektet pågår i tre år .

För att nå målen kommer 

• ett Europanätverk för energieffektiva turistanläggningar
att bildas för att arbeta tillsammans med regionala
rådgivande kommittéer 

• marknadsundersökningar och förstudier att genomföras för
att kartlägga energianvändningen vid anläggningarna 

• marknadsföringsverktyg att utvecklas för att informera 
turistanläggningarna, se webbplatsen www.relacs.eu 

• en broschyr att tas fram med goda exempel från alla de europeiska
länder som deltar 

• en broschyr att tas fram i varje land, ett slags resehandbok  
som ger tips om energieffektiva turistanläggningar och vad 
som finns att se och uppleva i närheten av dem.

De anläggningar och hotell som tillhör nätverket kan få möjlighet 
att använda en speciell logga som visar att de är hållbara och 
energieffektiva. Dessutom delas pris ut till dem som lyckats 
bäst i Europa.

Arbetet är igång, regionala rådgivande kommittéer har bildats 
i alla partnerländer, evenemang ordnas för att sprida information 
och förstudier och marknadsundersökningar görs. 

EU har infört en ny politisk ram för europeisk turism.
   

Kommissionen tar upp fyra kärnområden, där det första 
är det viktigaste:

Det första är att stimulera den europeiska turistindustrins konkurrens-
kraft, det andra att främja hållbar turism av hög kvalitet, det tredje att 
förstärka bilden av Europa som en rad hållbara turistdestinationer av    
hög kvalitet och det fjärde att öka potentialen för EU:s politik och 
finansiella instrument på turismområdet.

(Från http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:52010DC0352:SV:HTML Meddelande från kommissionen  
till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och  
sociala kommittén samt Regionkommittén - Europa, världens 
främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism / 
* KOM/2010/0352 slutlig */)

Ib¢9[L¢¦wΣ YǳƴǎƪŀǇǎπ ƻŎƘ ƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎŎŜƴǘǊǳƳ ŦǀǊ ǘǳǊƛǎƳΣ 
ska stötta innovation och konkurrenskraft i turistnäringen. Det 
har bildats av Handelskammaren med finansiering från turism-
sekretariatet och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det 
vänder sig till mindre företag i Spaniens turistnäring och erbjuder
tjänster för att hjälpa till att möta utmaningarna i branschen. 

    
  

 

Mål:

1. Att överföra befintlig kunskap till turistnäringen.

2. Att främja teknisk utveckling och sprida goda  
exempel från  turistnäringen, anpassade till nya 
nya krav och möjligheter. 
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Startmöte i Modena, Italien, i maj 2010
Projektet inleddes med ett startmöte i Modena 27–28 maj 
2010. De tjugo deltagarna diskuterade projektets mål 
och lärde samtidigt känna varandra och de olika organisationer
de representerar inför de kommande tre årens samarbete.
Atmosfären var mycket god och alla visade stort intresse, 
både för temat och för de andras erfarenheter.  
  
  
   

Det andra mötet äger rum i Thessaloniki 26–28 januari 2011,
och då blir det också blir en studieresa för representanter 
för hotell- och turismorganisationer.
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