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CenTOUR Повик за избор на трети страни за поддршка 

 

Анекс 2 - Прашалник за пред-проценка исклучиво онлине 

 

https://docs.google.com/forms/d/1L8Sj2_YFoT5ncvqONw0x8dTj0qUHGg0Kc5_fxmli

WEU/viewform?edit_requested=true  
 

 

 

 

ПОЕНИ 
ДЕТАЛИ НА 

РЕЗУЛТАТ 

ОДГОВОРИ 

ВРЕДНОСТ  

КРИТЕРИУМИ ЗА 

СЕЛЕКЦИЈА 

ПОДГРУПА 1 

Искуство, начин на 

размислување/склон

ост кон иновации и 

потенцијал за 

добивање најдобри 

резултати во 

согласност со 

специфичните цели 

на проектот, со 

исклучок на 

сертификација 23 

поени 

   

 

https://docs.google.com/forms/d/1L8Sj2_YFoT5ncvqONw0x8dTj0qUHGg0Kc5_fxmliWEU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1L8Sj2_YFoT5ncvqONw0x8dTj0qUHGg0Kc5_fxmliWEU/viewform?edit_requested=true
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1 

Дали вашата компанија има искуство во 

иновативни проекти или иницијативи во 

перспектива на пристапот кон 

Циркуларна економија или ориентирана 

кон пристап на одржлив раст во 

последните 5 години? 

0-4 
1 по проект 

4 = или> 4 проекти 

Да, Не, Наслов, 

Програма за 

финансирање, 

кога 

2 

Дали вие или некој од вашиот персонал 

сте учествувале во иницијативи за обука 

поврзани со Циркуларна економија или 

ориентирани кон пристап на одржлив 

раст во последните 5 години?? 

0-3 
1 по иницијатива 

3: = или> 3 иницијатива 

Да, Не, Наслов, 

Кога 

Ако не, дали ќе бидете на располагање 

да учествувате во програма за обука 

поврзана со Циркуларна економија или 

ориентирана кон пристап на одржлив 

раст за вас или вашите вработени во 

следните 2 години? 

ИСКЛУЧО

К 

 

Да, Не 
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3 

Дали би биле заинтересирани да 

учествувате во колективни активности 

во перспектива на циркуларната 

економија или да бидете ориентирани 

кон пристап на одржлив раст во вашиот 

сектор (на пример, маркетинг стратегии, 

споделени шеми за мобилност, групи за 

набавки,…)? 

ИСКЛУЧО

К 

 

Да, Не 

4 

Колку членови на персонал со полно 

работно време се дел од вашата 

организација? 

0-3 

1 = до 3 

2 = 3 - 8 

3 => 8 

Бројка 

5 
Колку членови на персоналот зборуваат 

течно англиски, вклучувајќи и вас? 
0-3 

0 = исклучување 

1 за секој член на 

персоналот 

3 = 3 или> 

Бројка 
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Дали барем една личност, дали 

тој/таа/тие/тие ќе можат да учествуваат 

во проектните активности? 

ИСКЛУЧО

К 

 

Да, Не 

6 

Дали веќе сте размислиле или планирате 

специфични активности за справување 

со отпадот од храна, пластичен отпад 

или заедничката потрошувачка. Ако 

одговорот е да, кои се предвидените 

активности? 

0-5 

0 -1 = некои / основни 

2-3 = средно 

4-5 = сложен / сеопфатен 

ОТВОРЕНИ 

ПРАШАЊА 

7 

Кои се придобивките што ги гледате при 

приближување на иновации во 

циркуларната економија за вашата 

организација, што ве мотивира да 

учествувате и што очекувате? 

0-5 

Согласност со целите на 

CEnTOUR отпад од храна 

/ намалување на пластика / 

заедничка потрошувачка/ 

етикетирање или не 0/1 

 

Давање практичен пример 

за имплементација или не 

0/2 

 

Конзистентност на 

одговорот во однос на 

циркуларната економија 

(употреба на ресурси / 

создавање отпад / 

соработка или системски 

пристап) 0-2 

ОТВОРЕНИ 

ПРАШАЊА 
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КРИТЕРИУМИ ЗА 

СЕЛЕКЦИЈА 

ПОДГРУПА 2 

Потенцијал за 

добивање најдобри 

резултати во 

согласност со 

специфичните цели 

на проектот, со 

упатување на 

сертификатите 

EMAS и 

ECOLABEL. Поени 

41 

  

 

 

Генерал 

Поени 16 
  

 

 

8 

Дали веќе презедовте чекори за да 

добиете сертификат за управување со 

животната средина или ECOLABEL? 

(Проценка на животната средина, мерки 

за енергетска ефикасност и ефикасност 

на вода, итн.)? 

0-5 

1 = почетни чекори / 

студија за изводливост 

3 = преземени некои 

активности 

5 = повеќето исполнети 

барања 

Да, Не, која 
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9 

Дали имате за цел да добиете EMAS или 

ECOLABEL сертификација во следните 

две години? 

0-8 

Не = 0 

Да (1 сертификат) = 6 

Да (2 сертификати) = 8 

Да, Не, која 

10 

Дали сте заинтересирани да ја процените 

изводливоста на EMAS или ECOLABEL 

сертификацијата за вашата организација 

во следните две години? 

0-3 

Не = 0 

Да (1 сертификат) = 2 

Да (2 сертификати) = 3 

Да, Не, која 

Управување со 

структурата на 

гостопримството 

6 поени 
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11 

Дали имате некаква алатка за 

обезбедување квалитет или управување 

во вашата организација? 

2 
Не = 0 

Да = 2 
Да, Не, која 

12 

Дали имате формулар за добивање 

повратни информации, поплаки и 

предлози од вашите клиенти? 

2 
Не = 0 

Да = 2 
Да, Не 

Ако не, дали ќе бидете на располагање 

да ги обезбедите? 
2 

Не = 0 

Да = 2 
Да, Не 
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13 

Дали давате информации за 

однесувањето кон одржливоста или за 

еколошки посакуваните можности (на 

пр. транспортни средства) локално 

достапни за вашиот гостин? 

2 
Не = 0 

Да = 2 
Да, Не 

Енергија 

Поени 9 

   

 

14 
Дали имате високо ефикасни котли и 

апарати? 
3 

 

Да, Не 
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Ако не, дали сте подготвени да ги 

замените во следните две години? 
2 

 

Да, Не 

15 

Дали амбиенталната температурата во 

заедничките области е индивидуално 

регулирана со одредена точка ≥ 22ºC за 

време на летото? (+/- 2 ° C по барање на 

клиентите) и да поставите точка ≤ 22ºC 

за време на зимата? (+/- 2 ° C по барање 

на клиентите)? 

3 

 

Да, Не 

Ако не, дали ќе бидете во способност да 

поставите систем за контрола за да се 

осигурате дека претходниот критериум е 

задоволен во следните две години? 

2 

 

Да, Не 
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16 

За електрична енергија земена од 

мрежата, дали сте склучиле договор со 

снабдувач/и кој обезбедува 50% 

електрична енергија од обновливи 

извори на енергија? 

3 

 

Да, Не 

Вода 

4 Поени 
    

17 
Дали имате славини за заштеда на вода и 

тоалети со двојно испирање? 
2 

 

Да, Не 
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Ако не, дали сте подготвени да ги 

поставите во следните две години? 
1 

 

Да, Не 

18 

За туристичко сместување: 

Чаршафите и крпите се менуваат 

стандардно на фреквенција инфериорна 

во однос на секој ден, освен ако 

експлицитно не го бараат гостите?  

 

За тур-оператор: дали ги избирате како 

партнери на компанијата туристички 

сместувачки капацитети кои користат 

чаршафи и крпи што се менуваат на 

фреквенцијата инфериорна од секој ден? 

2 

 

Да, Не 

Ако не, дали сте подготвени да го 

воведете ова правило? 
2 

 

Да, Не 
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Отпад 

6 Поени 
    

19 

За туристички сместување, дали 

користите не единечна доза на 

пакетирање за нерасипливи производи за 

услуги за храна, освен онаму каде што е 

предвидено со закон?  

 

За тур-оператори: дали ги избирате 

како партнери на компанијата 

Туристички сместувачки капацитети кои 

не користат единечна доза на 

пакетирање за нерасипливи производи за 

услуги за храна, освен онаму каде што е 

предвидено со закон? 

2 

 

Да, Не 

За Туристички сместувања: ако не, 

дали сте подготвени да избегнете 

употреба на пакети со единечна доза во 

иднина?  

 

За тур-оператори: ако не, дали сте 

подготвени да го воведете ова правило 

за вашите партнери? 

1 

 

Да, Не 
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20 

За Туристички сместувања: ако не, 

дали сте подготвени да избегнете 

употреба на пакети со единечна доза во 

иднина?  

 

За тур-оператори: ако не, дали сте 

подготвени да го воведете ова правило 

за вашите партнери? 

2 

 

Да, Не 

За туристичко сместување: ако не, дали 

сте подготвени да воведете мерки за да 

спречите отпад од храна во вашата 

структура за сместување? 

 

За тур-оператори: ако не, дали сте 

подготвени да го воведете ова правило 

за вашите партнери? 

1 

 

Да, Не 

21 

а туристички сместувања: дали нудите 

соодветни контејнери за одвојување 

отпад од гостите, достапни во собите 

и/или на секој кат и/или во централна 

точка на туристичкото сместување?  

За тур-оператори: дали ги избирате како 

партнери на компанијата Туристички 

сместувачки капацитети кои нудат 

соодветни контејнери за одвојување 

отпад од гостите, достапни во собите 

и/или на секој кат и/или во централната 

точка на структурата? 

2 

 

Да, Не 
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За туристичко сместување: ако не, дали 

сте подготвени да ги правите достапни? 

За тур-оператори: дали сте подготвени 

да го воведете ова правило за вашите 

партнери? 

1 

 

Да, Не 

22 

Дали вашата компанија има барем едно 

работно место во еден од овие региони? 

Кое? 

ПРИОРИТ

ЕТ 

 
Да,Не 

Marche 

(Италија); 

Cantabria 

(Шпанија);  

Полог Тетово 

(Северна 

Македонија);  

Orhei District 

(Mолдавија)  

Xanthi Region 

(Грција) 

 


