
                                                                           

 

CEnTOUR - Ekonomia Rrethore në Turizëm është një projekt i 

financuar nga programi COSME që synon të mbështesë zbatimin 

e ndërtimit të kapaciteteve përmes një skeme mbështetëse për 

NVM-të në sektorin e turizmit. Më konkretisht, kërkon të 

përshpejtojë dhe mbështesë kapacitetin e NVM-ve në turizëm 

për të ndërmarrë zgjidhje të qëndrueshme, duke propozuar 

fokus në mbetjet në sektorin e ushqimit, ofertën pa plastike, 

ridizajnimin e paketimit dhe konsumin kolaborativ. 

Projekti CEnTOUR do të zhvillojë kurse inovative trainimi, të 

mësuarit nga kolegët dhe transferimin e njohurive për NVM-të 

dhe start-up në sektorin e turizmit, të përbëra nga sesione 

online dhe seanca ballë për ballë për secilin pjesëmarrës. 

Kompanitë e zgjedhura do të jenë në gjendje të mësojnë të 

zbatojnë Ekonominë Rrethore në aktivitetin e tyre përmes një 

programi transnacional për transferimin e njohurive nga 

iniciativat kolegë për kolegë, vizitat studimore dhe panairet 

ndërkombëtare. 

NVM-të e zgjedhura do të kenë gjithashtu mbështetjen nga 

lehtësuesit e ER me një prapavijë specifike trajnimi për secilin 

vend/rajon të refereruar dhe mund të shohin një përshpejtim në 

zhvillimin e një strategjie specifike inovacioni për të zbatuar 

zgjidhje rrethore (përfshirë një Skemë Certifikimi - 

ECOLABEL/EMAS - për përzgjedhje të NVM-ve pjesëmarrëse). 

68 NVM-të e Turizmit (Palët e Treta) të zgjedhura në 5 vendet 

pjesëmarrëse si më poshtë: 

N. 18 NVM në Itali, 

N. 14 NVM në Spanjë, 

N. 12 NVM në Moldavi, 

N. 12 NVM në Maqedoninë e Veriut, 

N. 12 NVM në Greqi. 

Vlera e vauçerit CEnTOUR: 

Kompania do të marrë shumë maksimale prej: 

Greqi: 4,100.00 €  

Itali: 5,500.00 €  

Moldavi: 4,100.00 € 

Maqedonia e Veriut: 3,000.00 € 

Spanjë: 5,500.00 € 

Aktivitete të financueshme me vauçerin CEnTOUR: 

- Investime të qëndrueshme dhe të gjelbra, 

- Shpenzimet e udhëtimit, regjistrimit dhe akomodimit; 

Në veçanti: 

- shpenzimet e udhëtimit (fluturimi, treni, autobusi, makina) për 

pjesëmarrjen aktive të NVM-ve të turizmit në aktivitetet 

mbështetëse ballë për ballë; 

- kostot e lejimit ditor që lejojnë pjesëmarrjen aktive të NVM-ve 

të turizmit në aktivitetet mbështetëse ballë për ballë; 

- 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. 

 

Lloji i thirrjes për zgjedhje Përkrahje për palët e treta 

Përfituesit NVM Turistike (Kodi NACE 55.1, 55.2, 55.3, 

79) nga Italia (Marshe), Spanja (Kantabria), Maqedonia e 

Veriut (Pollog-Tetovë), Moldavia (Rrethi Orhei), Greqia 

(Maqedonia Lindore dhe Trakia)                          

Organizata  Oda ekonomike e Marsh-it 

(partner i konsorciumit CEnTOUR) 

Data e publikimit               27 Korrik 2021 

Afati i fundit për dorëzim           29 Shtator 2021 në ora 17.00 

 

informacion dhe mbështetje nga Ekipi i CEnTOUR: 

g.rafajlovski@seeu.edu.mk;   a.arifi@seeu.edu.mk 
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