
 

 

Содржината на оваа публикација ги претставува ставовите само на авторите и е нивна 

единствена одговорност; не може да се смета дека ги одразува ставовите на Европски совет 

за иновации и Извршна агенција за МСП или кое било друго тело на Европската унија. 

Европската комисија и Агенцијата не прифаќаат никаква одговорност за употреба што може 

да се направи од информациите што се содржани. [Број на предлог: 951076] 
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Соопштение 

“Ефектите на COVID-19 врз туризмот се без преседан. Со затворени граници, затворени 

хотели и приземјени авиони, туризмот дојде до тотален застој во последните месеци”. 

Zoritsa Urosevic, 

Директор за институционални односи и партнерства во UNWTO. 

 

“Долго да се вратиме во нормала, но „нормалното“ доведе до ова. 

Треба да се справиме со сите начини на кои „нормалната“ не успеа.  

Мора да изградиме нешто подобро”. 

Edmund Soon-Weng Yong, Научен новинар во The Atlantic. 

ВРЕМЕ Е ЗА СВЕЖ ПОЧЕТОК! 

Проектот CEnTOUR започна повик за финансирање за поддршка на имплементацијата на градење 

на капацитети преку шема за поддршка на МСП во туристичкиот сектор во 5 европски земји 

(Италија, Шпанија, Северна Македонија, Молдавија, Грција). 

Мали и средни претпријатија што работат во туристичкиот сектор (хотелско и слично сместување; 

сместување за одмор и друго сместување за краток престој; кампување, рекреативни паркови, 

Туристичка агенција за паркови за приколки, услуга за резервација на тур-оператори и сродни 

активности) можат да аплицираат за финансирање до 5.500,00 € * преку шемата за ваучер CEnTOUR. 

Шемата за финансирање ќе опфати: 

- одржливи и зелени инвестиции; 

- патни трошоци (лет, воз, автобус, автомобил…) овозможување на активно учество на туристичките 

МСП во активности за поддршка лице в лице организирани од конзорциумот на проектот; 

- трошоци за дневни надоместоци што овозможуваат активно учество на туристичките МСП во 

активности за поддршка на лице в лице организирани од конзорциумот на проектот; 

- трошоци за регистрација и сместување што овозможуваат активно учество на настан организиран 

однадвор од конзорциумот (1 студиска посета + саем) за избрани МСП. 

Избраните МСП ќе бидат вклучени во “Програма за градење капацитети и трансфер на знаење” со 

цел да се добие забрзување во развивање на специфична стратегија за иновации за спроведување 

на циркуларни решенија (вклучувајќи и Шема за сертификација – ECOLABEL/EMAS - за избор на 

учесничките МСП). Тие исто така ќе имаат поддршка од ЦЕ фацилитатори, со специфична позадина 

за обука за секоја референтна земја / регион. 

* Финансирањето се разликува во зависност од земјата, за точниот износ проверете го Повикот за избор. 

информации и поддршка од тимот на CEnTOUR: 
g.rafailovski@seeu.edu.mk    a.arifi@seeu.edu.mk 
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