
IŠČEMO KREATIVNE REŠITVE ZA VARSTVO  
PODNEBJA V ALPSKEM PROSTORU!

Ste v svojem nočitvenem obratu izvedli inovativne ideje, s katerimi prispevate k varstvu podnebja?  
Vaš angažma bi radi odlikovali in tako iščemo pionirje na področju varstva podnebja v alpskem prostoru!

Naj bo to hotel, mladinski hotel, gostišče, penzion ali gorska koča, bodisi v dolini ali na vrhu: pri nateča-
ju lahko sodelujejo vsi ponudniki nočitvenih zmogljivosti v alpskem prostoru, ki izvajajo inovativne in 
celostne ukrepe za učinkovito rabo energije in varstvo podnebja. Natečaj ClimaHost vabi vse kategorije 
nočitvenih obratov in je v enaki meri namenjen pristnim gorskim kočam kot tudi hotelom s petimi  
zvezdicami.
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Varstvo podnebja je naloga skupnosti: natečaj ClimaHost izvaja adelphi v tesnem sodelovanju z Alpsko  
konvencijo. Natečaj subvencionira nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko  

varnost (BMU).

SVOJO PRIJAVO LAHKO DO 31. DECEMBRA 2021 ODDATE NA SPLETNI STRANI WWW.CLIMAHOST.EU.

NATEČAJ ZA VARSTVO PODNEBJA ZA  
NAMESTITVENE OBRATE V ALPAH.

https://climahost.eu/


Natečaj ima celosten pogled na trajnostni vidik turistične ponudbe in obsega sledeče dimenzije:

• energija in okolje, 
• mobilnost, 
• nakupovanje in nabava, 
• menedžment in komunikacija, 
• sociokulturni faktorji.

Največjo težo pri ocenjevanju bodo imeli ukrepi z velikim potencialom za zmanjšanje toplogrednih 
plinov, kot so energetska posodobitev ali uporaba inovativnih tehnologij. Vendar se lahko prijavijo tudi 
podjetja, ki ne glede na obsežne posodobitvene ukrepe dosledno izvajajo varstvo podnebja, na primer s 
trajnostno nabavo ali ozaveščanjem zaposlenih in/ali gostov o zadevah varstva podnebja.

Za odločitev mednarodne žirije je pomemben usklajen celostni koncept, inovacijska nota ukrepov ter 
stopnja prenosljivosti na druge obrate.

Kako se lahko prijavim?

Kaj pri natečaju ClimaHost odlikujemo?

Kaj prinese zmaga?

Prijavo lahko oddate izključno preko spleta na www.climahost.eu. Oddaja prijav je možna od  
01. septembra 2021 do 31. decembra 2021.

Podelili bomo po dve nagradi v kategorijah »Novogradnja« in »Obstoječa gradnja«, ter posebno nagrado 
za mikropodjetja – »Lokalni junak«.

Vse nagrajenke in vsi nagrajenci bodo prejeli profesionalno pripravljen videoposnetek o svojem obratu. 
Poleg tega vsi obrati prejmejo nagrado, ki jo lahko razstavijo v svojih prostorih in tako svojim gostom 
pokažejo svoj angažma. Nominirana in nagrajena podjetja poleg tega uživajo večjo prepoznavnost zaradi 
predstavitve obrata na komunikacijskih kanalih zunaj in znotraj Alp.

Slavnostna podelitev bo potekala v okviru Alpske konference, ki bo jeseni 2022 v Brigu (CH).

Vse ostale informacije, podrobne pogoje za udeležbo ter pregled dosedanjih prejemnikov nagrade najdete na:  
www.climahost.eu. 

Vas še kaj zanima? Potem nam pišite na e-naslov info@climahost.eu. 
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