נפתחה ההרשמה של בתי מלון וצימרים לקהילה בינלאומית
לשיפור החסכון במים ואנרגיה בענף המלונאות  -פרויקט GREENinMED
ענף הארוח בכלל והמלונאות בפרט במזרח התיכון הינו מהחשובים בעולם והיה במגמת צמיחה רחבה
עד תקופת הקורונה .ההצלחה במשיכת תיירות מתבטאת בין היתר בצריכה ניכרת של מים ואנרגיה.
במטרה לסייע לבתי מלון להגביר חסכון במים ואנרגיה תוך שיפור במאזן כספי ותדמיתי  ,יצא לדרך
פרויקט  GREENinMEDאשר פונה לעסקים קטנים ובינוניים , SMEs ,בתחום האירוח כדי לסייע
להם בהכרת התחום ,הבנת הפוטנציאל לחיסכון ,קבלת הדרכה וסיוע מקצועי ואף ליטול חלק פעיל
בפרויקט בינלאומי.
הפרויקט ממומן בעזרת האיחוד האירופי ומבוצע על ידי קונסורציום של מוסדות וארגונים מקצועיים
מישראל ,ספרד וצרפת שמטרתו היא בניית קהילה מקצועית בינלאומית וסיוע למלונות וקידום נושא
החסכון במים ובבתי מלון על יעדיו והטכנולוגיות המאפשרות אותו ,בדגש על שילוב טכנולוגיות חדישות.
הפרויקט מתוכנן לשלוש שנים ונמצא בשנתו השניה .בשנה הראשונה נלמדו ואותרו צרכי בתי מלון
בתחום המים והאנרגיה ואותרו פתרונות רבים לחסכון בתחומים אלה אשר רוכזו יחד בקטלוג מקצועי.
הפרויקט ממומן בעזרת האיחוד האירופי ומבוצע על-ידי קונסורציום של מוסדות וארגונים מקצועיים
מישראל ,ספרד וצרפת דבר שיאפשר בניית קהילה מקצועית בינלאומית.
בכוונת יוזמי הפרויקט ליצור מערכת תמיכה בינלאומית אשר תאפשר :
 חשיפה למידע ממוקד בנושאי החסכון במים ואנרגיה
 הרחבת הידע של הגורמים הרלוונטים בענף האירוח בכלל ובמלונות בפרט )ע"י מספר דרכים
שיתוארו בהמשך(
 יצירת  networkבין מלונות וחברות טכנולוגיה מישראל ומחו"ל
 פתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשות.
הפרויקט נבנה לתועלתם של בתי מלון ומוצע לאנשי המלונאות בישראל להצטרף לקהילת
המשתתפים בפרויקט מכמה סיבות:
 חשיפה ונגישות למידע מקצועי הקשורים לפרויקט .חומרים אלו יועברו בדיוור ישיר לחברי
הקהילה .קטלוג הטכנולוגיות לחיסכון במים ואנרגיה שהוזכר לעיל ,וניתן להורדה בקישור הבא:
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/202006/VO%20Technologies%20Benchmark%20of%20Water%20and%20Energy%20%281%2
9.pdf

 השתתפות ברשת מקצועית העשוייה לחשוף אותם לתכניות שונות במסגרת האיחוד האירופאי
לעידוד החיסכון ,הקיימות הסביבתית ועוד
 קבלת מידע ממומחים במסגרת המפגשים המקצועיים שיתקיימו ללא עלות לחבריי הקהילה
 אפשרות להגיש בקשה ליעוץ מקצועי פרטני במסגרת הליך הנקרא " "Innovation Voucherבו
מומחים מטעם הפרויקט והממומנים על ידו יבצעו עבור בתי המלון ייעוץ מקצועי על השימוש
במים ו/או אנרגיה לפי צרכי המלון שיאושרו .פרטים על ה Innovation Voucher-יישלחו במייל
ישירות לחברים בקהילה.
 השתתפות במכרז על מימון בחינה בפועל של טכנולוגיה חדישה לחסכון .בישראל מתוכננים
להינתן  4מענקים לשת"פ מלון/חברה טכנולוגית .פרטים על המענק ,subgrant ,מופיעים
בקישור הבא http://www.enicbcmed.eu/opportunities/innovation/greeninmed:
אז מה נדרש מכם כדי להיות חברים בקהילת  GREENinMEDוליהנות מההשתתפות בפרויקט ?

רק להירשם ולהצטרף..
בהרשמה תתבקשו לתת רק פרטים כלליים על המלון ואנשי הקשר הרלונטיים לנושאי הפרויקט.
ניתן להירשם אצל אלה או ליאת ,רכזות הפרויקט:
ליאת – liat.fm10@gmail.com
אלה – Ella@arava.org

