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     Anunț 

“Impactul COVID-19 asupra turismului este unul fără precedent: frontiere  închise, hoteluri  încuiate și 

avioane la sol, turismul s-a oprit total în ultimele luni”. 

Zoritsa Urosevic, 

Director Relații Instituționale și Parteneriate al OMT. 

 

“Ne dorim cu toții să revenim la normal, dar „normal” ne-a adus la această situație. 

TREBUIE să ne ocupăm de toate acțiunile „normale” care au eșuat. 

Trebuie să construim ceva mai bun”. 

Edmund Soon-Weng Yong, Jurnalist Științific, Revista Atlantic. 

 

ESTE TIMPUL PENTRU UN NOU ÎNCEPUT! 

CEnTOUR lansează un apel de finanțare pentru susținerea implementării acțiunilor de consolidare a 

capacităților printr-o schemă de suport a ÎMM-urilor din sectorul turism din 5 țări europene (Italia, 

Macedonia de Nord, Spania, Moldova și Grecia). 

Întreprinderile Mici și Mijlocii care activează în sectorul Turism (hoteluri și cazări similare; complexe de 

cazare pentru vacanțe și alte sejururi de scurtă durată; parcuri de camping și terenuri pentru vehicule de 

agrement; agenții turistice, turoperatori pentru servicii de rezervare în turism și alte activități conexe) pot 

aplica pentru  finanțare până la 4.100 EUR prin schema de voucher CEnTOUR. 

Schema de finanțare va acoperi: 

- investițiile în tehnologii durabile și ecologice; 

- costurile de călătorie, care permit deplasarea ÎMM-urilor din turism la activitățile organizate de 

consorțiul proiectului; 

- costurile pentru diurne, care permit participarea activă a ÎMM-urilor din turism la activități 

organizate de consorțiul proiectului; 

- costurile de înregistrare și cazare, care permit participarea activă la evenimentele externe 

organizate de consorțiu (1 vizită de studiu + târg internațional) pentru ÎMM selectate. 

ÎMM-urile selectate vor fi implicate în cadrul unui program de consolidare a capacităților și transfer de 

cunoștințe” cu scopul de a accelera dezvoltarea unei strategii de inovare și implementarea soluțiilor 

circulare (inclusiv, Schema de certificare - ECOLABEL/EMAS – pentru ÎMM-urile selectate). 

Totodată, antreprenorii vor beneficia de sprijinul facilitatorilor cu experiență și cunoștințe în domeniul 

economiei circulare, adaptat pentru fiecare țară. 
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