
                                                                              

 

          Suport informațional oferit de echipa CEnTOUR 

centour@odimm.md  

CEnTOUR - Economia Circulară în Turism este un proiect finanțat 

de programul COSME care are ca și scop consolidarea 

capacităților printr-o schemă de suport a ÎMM din sectorul 

turism. În special, proiectul va accelera, va dezvolta și va susține 

dezvoltarea capacităților ÎMM din sectorul turism în vederea 

adoptării soluțiilor durabile și se va concentra pe gestionarea 

deșeurilor alimentare, identificarea ofertelor fără plastic, 

regândirea ambalajului și utilizarea consumului colaborativ. 

Proiectul CEnTOUR oferă cursuri de formare antreprenorială și  

inovare, transfer de cunoștințe pentru ÎMM în dezvoltare și 

Start-up din sectorul turism, desfășurate în sesiuni online și 

întâlniri  față-în-față pentru fiecare participant. Companiile 

selectate vor învăța să implementeze principiile economiei 

circulare în activitate printr-un program transnațional de 

transfer de cunoștințe și inițiative peer-to-peer, vizite de studiu 

și târguri internaționale. 

ÎMM selectate vor beneficia, de asemenea, de sprijinul 

facilitatorilor în Economie Circulară, cu experiență și pregătire 

specifică pentru fiecare țară și ar putea obține o accelerare în 

dezvoltarea unei strategii specifice de inovare pentru a 

implementa soluții circulare (inclusiv un Sistem de Certificare - 

ECOLABEL / EMAS - pentru ÎMM selectate). 

 

68 de ÎMM din 5 țări participante (Părți Terțe) vor fi selectate, 

după cum urmează: 

18 ÎMM din Italia, 

14 ÎMM din Spania,                                                                                             
12 ÎMM din Republica Moldova,                                            

12 ÎMM din Macedonia de Nord,  
12 ÎMM din Grecia. 
 

Valoarea Voucherului CEnTOUR: 

Fiecare ÎMM va primi o sumă în valoare de: 

Grecia: 4.100,00 € 

Italia: 5.500,00 € 

Republica Moldova: 4.100,00 € 

Macedonia de Nord: 3.000,00 € 

Spania: 5.500,00 € 

 

Activități finanțabile de voucherul CEnTOUR: 

- investiții în tehnologii durabile și ecologice, 

- costuri pentru călătorie, înregistrare și cazare; 

 

 

 

În special: 

- costurile pentru călătorie (avion, tren, autobuz, mașină, ...), 

care permit deplasarea ÎMM la activitățile organizate de 

consorțiul proiectului; 

- costurile pentru diurne, care permit participarea activă a 

ÎMM 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. 

 

Tipul apelului pentru selecție:  Suport pentru Părțile Terțe  

Beneficiari: ÎMM din sectorul turism (Codul CAEM 55.1, 55.2, 

55.3, 79) din Italia (Marche), Spania (Cantabria), Macedonia 

de Nord (Polog Tetovo), Republica Moldova (Regiunea Orhei), 

Grecia (Macedonia de Est și Thrace)                          

Organizația: Camera de Comerț din Marche (partenerul 

Consorțiului CEnTOUR) 

Data lansării: 27 iulie 2021 

Termenul limită de participare: 29 septembrie 2021 

 

 

 

 

 

  


