
                                                                           

 

CEnTOUR - Циркуларна економија во туризмот е проект 

финансиран од програмата COSME кој има за цел поддршка 

на имплементацијата на градење капацитети преку шема за 

поддршка на МСП во туристичкиот сектор. Поконкретно, 

таа се обидува да го забрза и поддржи капацитетот на МСП 

во туризмот во прифаќање на одржливи решенија, 

предлагајќи фокусот да биде на отпадот во секторот за 

храна, понуда без пластика, преиспитување на пакувањето 

и колаборативна потрошувачка. 

Проектот CEnTOUR ќе развие иновативни обуки, учење од 

врсниците и трансфер на знаење за МСП и старт-ап 

компании во туристичкиот сектор, кои се составени од 

онлајн сесии и сесии лице в лице за секој учесник. 

Избраните компании ќе можат да научат да ја 

имплементираат циркуларната економија во нивната 

активност преку транснационална програма за трансфер на 

знаење од иницијативи од врсниците, студиски посети и 

меѓународни саеми. 

Избраните МСП исто така ќе имаат поддршка од 

фасилитаторите на ЦЕ со специфична позадина за обука за 

секоја земја/регион на референца и може да видат 

забрзување во развојот на специфична иновативна 

стратегија за спроведување на циркуларни решенија 

(вклучително и шема за сертификација - ECOLABEL/EMAS - 

за избор на МСП учесници). 

68 Туристички МСП (трети страни) избрани во 5-те земји 

учеснички како што следува: 

Бр. 18 МСП во Италија, 

Бр. 14 МСП во Шпанија, 

Бр. 12 МСП во Молдавија, 

Бр. 12 МСП во Северна Македонија, 

Бр. 12 МСП во Грција. 

Вредност на CEnTOUR ваучерот: 

Компанијата ќе добие максимален износ од: 

Грција: 4,100.00 €  

Италија: 5,500.00 €  

Молдавија: 4,100.00 € 

Северна Македонија: 3,000.00 € 

Шпанија: 5,500.00 € 

Активности подобни за финансирање со ваучерот CEnTOUR: 

- Одржливи и зелени инвестиции, 

- Трошоци за патување, регистрација и сместување; 

Особено: 

- патни трошоци (преку авион, воз, автобус, автомобил) за 

активно учество на туристички МСП во активности за 

поддршка лице в лице; 

- трошоци за дневни надоместоци што овозможуваат 

активно учество на туристичките МСП во активности за 

поддршка  лице в лице; 

- трошоци за регистрација и сместување што овозможуваат 

активно учество на настан организиран надвор од 

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

 

Вид на повик за избор Поддршка на трети страни 

Корисници Туристички МСП (Nace Code 55.1, 55.2, 

55.3, 79) од Италија (Марше), Шпанија (Кантабрија), 

Северна Македонија (Полошки-Тетово), Молдавија (Округ 

Орхеј), Грција (Источна Македонија и Тракија)                          

Организација Стопанска комора на Марше (партнер на 

конзорциумот CEnTOUR) 

Датум на објавување               27 Јули 2021 

Рок за доставување                   29 Септември 2021 до 17.00 

 

информации и поддршка од тимот на CEnTOUR: 

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