
Nagrajenci bodo izbrani v dveh kategorijah: »Novogradnja« in »Obstoječa gradnja«. Da se obrat kvalificira v kategoriji 
»Novogradnja« mora imeti več kot 50% uporabljene površine, ki je zgrajena leta 2011 ali kasneje. Za kategorijo »Obsto-
ječa gradnja« se lahko kvalificirajo namestitve, ki imajo najmanj 51% uporabljene površine zgrajene pred letom 2011. 
V vsaki od obeh kategorij bosta nagrajena dva obrata. Poleg tega bomo podelili posebno nagrado »Local Hero«, ki je 
namenjena mikropodjetjem z uspešnimi koncepti za varstvo podnebja. Za posebno nagrado se lahko kvalificirajo 
obrati z največ 10 zaposlenih.

Na natečaj se lahko prijavijo vsi nočitveni obrati iz ene od sledečih kategorij: hotel, hostel, mladinski hotel, garni 
hotel, penzion, turistična kmetija, apartma, gorska koča, pastirski stan.

Na natečaj se lahko prijavijo vsi nočitveni obrati, ki se nahajajo na ožjem geografskem območju Alpske konvencije 
(Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica). S pomočjo zemljevida na spletni strani 
www.adelph.it/alpmap boste lažje določili, če vaše podjetje spada na omenjeno območje.

Za udeležbo na spletnem natečaju na www.climahost.eu potrebujete dostop do spleta in e-poštni naslov. Vprašalnik 
lahko izpolnite izključno preko spleta

Udeležba na natečaju je prostovoljna in brezplačna.

Pravna pot je izključena.

Prijave sprejemamo do 31. decembra 2021.

Natečaj izvaja adelphi – vodilna svetovalna ustanova za vprašanja podnebja, okolja in trajnostnega razvoja s sedežem 
v Berlinu, s podporo Alpske konvencije. Nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU) 
natečaj subvencionira v okviru Evropske pobude za podnebje (EUKI).

Ste v svojem obratu izvedli inovativne ideje, s katerimi prispevate k varstvu podnebja in bi želeli za svoj  
angažma prejeti priznanje? Bi lahko poimenovali konkretne ukrepe in projekte, ki še posebej dobro prikazujejo 
izvajanje ukrepov za varstvo podnebja v vašem obratu? Potem se prijavite in postanite ClimaHost!

ClimaHost je alpski natečaj, pri katerem se odlikujejo izjemni ukrepi na področjih varstva podnebja in energetske 
učinkovitosti v hotelirstvu.

Natečaja se lahko udeležijo obrati z namestitveno ponudbo vseh vrst, ki dokazljivo prispevajo k varstvu podnebja. 
Velikost obrata in vrsta turistične nastanitve pri tem ne igrata vloge. Udeležba na natečaju je možna za vse vrste 
namestitev – od gorske koče do hotela s 5 zvezdicami.
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