
 

 

Përmbajtja e këtij botimi përfaqëson pikëpamjet vetëm të  autorëve vetëm dhe është përgjegjësia e 

tyre e vetme; nuk mund të konsiderohet se pasqyron pikëpamjet e Këshilli Evropian i Inovacionit dhe 

Agjencia Ekzekutive e NVM-ve (EISMEA) ose ndonjë organi tjetër të Bashkimit Evropian. Komisioni 

Evropian dhe Agjencia nuk pranojnë asnjë përgjegjësi për përdorimin që mund të bëhet nga 

informacioni që përmban. [Numri i propozimit: 951076] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thirrje për përzgjedhje të NVM-ve 

Shpallje 

Korrik 2021 

 

 



 

 

 

SHPALLJE 

“Ndikimet e COVID-19 në turizëm janë të pashembullta. Me kufijtë e mbyllur, hotelet e mbyllura dhe 

aeroplanët e ateruar në tokë, turizmi ka arritur në një bllokim total në muajt e fundit ”. 

Zoritsa Urosevic, 

Drejtoreshë e Marrëdhënieve Institucionale dhe Partneriteteve në UNWTO. 

“Ne dëshirojmë të kthehemi në normalitet, por" normalja "çoi në këtë. 

Ne DUHET të merremi me të gjitha mënyrat se si "normalja" na dështoi. 

Ne duhet të ndërtojmë diçka më të mirë”. 
 

Edmund Soon-Weng Yong, Gazetar shkencor në The Atlantic. 

 

ËSHTË KOHA PËR NJË FILLIM TË FRESKËT! 

Projekti CEnTOUR hap thirrje për financim për të mbështetur zbatimin e ndërtimit të kapaciteteve përmes 

një skeme mbështetëse për NVM-të në sektorin e turizmit në 5 vende evropiane (Itali, Spanjë, Maqedoni 

Veriore, Moldavi, Greqi). 

Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme që veprojnë në sektorin e Turizmit (Hotel dhe akomodim i ngjashëm; 

Pushime dhe akomodime të tjera për qëndrim të shkurtër; Vende kampingu, parqe rekreative 

automjetesh dhe parqe rimorkio; Agjencione udhëtimi, shërbime rezervimi të operatorit turistik dhe 

aktivitete të ngjashme) mund të aplikojnë për financim deri në maksimum prej 5,500,00 € * përmes 

skemës së kuponit CEnTOUR. 

Skema e Financimit do të mbulojë: 

- investime të qëndrueshme dhe të gjelbërta; 

- shpenzimet e udhëtimit (fluturimi, udhëtim me tren, autobus, makina, ...) duke lejuar pjesëmarrjen 

aktive të NVM-ve të turizmit në aktivitete mbështetëse me prezencë fizike të organizuara nga 

konsorciumi i projektit; 

- kostot e lejimit ditor që mbështesin pjesëmarrjen aktive të NVM-ve të turizmit në aktivitetet 

mbështetëse me prezencë fizike të organizuara nga konsorciumi i projektit; 

- kostot e regjistrimit dhe akomodimit që lejojnë pjesëmarrjen aktive në një ngjarje të organizuar nga 

konsorciumi (1 vizitë studimore + panair) për NVM-të e zgjedhura. 

 

NVM-të e zgjedhura do të përfshihen në "Programin për Ndërtimin e Kapaciteteve dhe Transferimin e 
Njohurive" me qëllim për të marrë një nxitje në zhvillimin e një strategjie specifike inovative për të zbatuar 
zgjidhje rrethore (përfshirë një Skemë Certifikimi - ECOLABEL/EMAS - për një pjesë të NVM-ve 
pjesëmarrëse). Ata gjithashtu do të kenë mbështetjen nga lehtësuesit e ER të cilët janë të pajisur me 
trajnim specifik për secilin vend/rajon të refereruar. 

* Financimi ndryshon sipas vendit, për shumën e saktë kontrolloni Thirrjen për përzgjedhje. 

 

Më shumë informacion dhe mbështetje do gjeni nga Ekipi i CEnTOUR: 
g.rafajlovski@seeu.edu.mk;   a.arifi@seeu.edu.mk 

https://en.wikipedia.org/wiki/Science_journalist
mailto:g.rafajlovski@seeu.edu.mk


 

 

 


