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Program

Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises (COSME)

Pályázat megnevezése
(magyar)

A COVID 19 utáni gazdaságélénkítés fenntartható turizmus
és a kis- és középvállalkozások támogatása révén

Pályázat megnevezése (angol)

COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth
and SME Support

Pályázat kódja

SMP-COSME-2021-TOURSME-01

Általános információk
Célok
A felhívás célja a turisztikai ágazatban működő kis- és középvállalkozások támogatása a
fenntartható turizmus vonatkozásában releváns készségeik és kapacitásaik fejlesztésében;
kapacitásépítés illetve technikai segítségnyújtás biztosítása a kis- és középvállalkozások
számára, a KKV-k fenntarthatósági teljesítményének nyomonkövetésére alkalmas monitoring
keretrendszer létrehozása; a fenntartható turizmust elősegítő innovatív megoldások
létrejöttének elősegítése; a legjobb gyakorlatok megosztását szolgáló hatékony
mechanizmusok kialakítása. A célokkal összhangban többek között, de nem kizárólagosan, a
következő tevékenységek megvalósítására nyílik lehetőség:
• Disszeminációs és kommunikációs tevékenységek, például a legjobb gyakorlatok kidolgozása
és összefoglaló gyűjtemény közzététele, a fenntartható turizmussal kapcsolatos témák
(például vízgazdálkodás, turisztikai szolgáltatások diverziﬁkálása, helyi élelmiszer-ellátási lánc
kezelése) vonatkozásában átadható eszközök és modellek kidolgozása;
• Kapacitásépítő tevékenységek: online és oﬄine képzések, workshopok, tanulmányutak,
tudatosságnövelő tevékenységek megvalósítása; képzési és oktatái anyagok kidolgozása;
vállalkozások közötti partnerkeresést, egymástól való tanulást illetve tudásmegosztást
támogató tevékenységek; az érintett turisztikai kis- és középvállalkozások együttműködését
erősítő tevékenységek szervezése a turisztikai ökoszisztémán belül; a jövőbeli piaci trendeken
alapuló konkrét innovációs gyakorlatokat bemutató tevékenységek szervezése, melyek az
érintett KKV-k üzleti terveibe, illetve üzleti gyakorlatába beépülhetnek.
• A turisztikai kis- és középvállalkozások egyéni támogatása: technikai segítségnyújtás
fenntarthatósági/környezetvédelmi tanúsítványra pályázó kis- és középvállalkozások részére; a
projekt megvalósításában résztvevő kis- és középvállalkozások igényeinek feltérképezése
fenntarthatósági gyakorlatuk és stratégiáik fejlesztése céljából; üzletfejlesztési tanácsadás,

mentorálás.
• Projektmenedzsment.
Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A pályázatokat olyan transznacionális konzorciumnak kell
benyújtania, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
legalább öt (5) és legfeljebb nyolc (8) entitás (a kapcsolt
szervezetek kivételével) öt (5) különböző támogatható országból;
legalább egy (1) vállalkozástámogató szervezet (BSO);
legalább egy (1) desztináció-menedzsment szervezet (DMO),
amely a turisztikai szektorban érintett és azzal foglalkozó
fenntarthatósággal foglalkozik;

Pénzügyi információk
Teljes keret

12.420.000 EUR

Támogatási intenzitás

100%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Határidők
Benyújtási határidő

2022.03.02.01:00

Benyújtás
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