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COSME – PROGRAMUL UE PENTRU COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ȘI A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII (2014 – 2020)
CERERE: PROMOVAREA DEZVOLTĂRII DURABILE A TURISMULUI ȘI A CAPACITĂȚII IMM-URILOR DIN TURISM PRIN COOPERARE
TRANSNAȚIONALĂ ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINȚE

REFERINȚĂ: COS-TOURCOOP-2019-3-01
DOMENII: turism, IMM-uri, dezvoltare durabilă, inovare, cooperare transnaţională, învăţare mutuală, etc.
BUGET AL CERERII

TERMEN-LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA CERERII

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

5.000.000 €

24 octombrie 2019
(ora 17.00 la Bruxelles)

entitățile publice și private constituite legal în țări
ale UE sau participante la programul COSME,
spre exemplu: autorități publice locale,
regionale, naționale, asociații, operatori de
turism, ONG-uri, universități, centre de cercetare
sau de formare, organizații de management al
destinațiilor, camere de comerț, etc.

1.000.000€
maximum/proiect și
75% din totalul
costurilor eligibile

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

statele membre ale UE,
țările participante la
programul COSME
(actualizare aici)

Context specific: Turismul este un sector economic important în Uniunea Europeană. În Informații suplimentare:
2017, contribuția totală a turismului și călătoriilor la PIB-ul UE a fost de 10,4%, acest
domeniu oferind un loc de muncă pentru mai mult de 27 de milioane de oameni.
- Acest apel este de
așteptat să cofinanțeze 5-7
Sustenabilitatea turismului este deosebit de importantă şi se referă la aspectele de mediu, propuneri.
economice și socio-culturale ale dezvoltării sectorului, fiind necesar să fie stabilit un echilibru
adecvat între aceste trei dimensiuni pentru a garanta o creștere pe termen lung. - Aplicația poate fi depusă
Sustenabilitatea turismului acoperă astfel o serie de aspecte diferite, printre care: utilizarea în oricare limbă oficială a
responsabilă a resurselor naturale, impactul asupra mediului al activităților turistice UE.
(producția de deșeuri, presiunea asupra apei, pământul și biodiversitatea, etc.), utilizarea
eficientă a energiei „curate”, protejarea patrimoniului cultural și păstrarea integrității naturale - Perioada estimativă
și culturale a destinațiilor, calitatea și durabilitatea locurilor de muncă create și respectul pentru demararea
acțiunilor proiectelor
pentru comunitățile locale.
aprobate pentru
confinanțare este mai-iunie
Obiective generale și specifice:
2020.
Obiectivul general al acțiunii este de a stimula dezvoltarea turistică durabilă și capacitatea
IMM-urilor din turism prin cooperare transnațională și transfer de cunoștințe.
Acțiunea are ca scop:
- consolidarea cooperării transnaționale și transfrontaliere pentru a permite creșterea
durabilă a IMM-urilor din turism;
- promovarea capacităților și abilităților IMM-urilor de a explora și adopta soluții viabile, ceea
ce ar îmbunătăți managementul durabil și sustenabilitatea turismului în general;
- promovarea de soluții inovatoare pentru un turism durabil.
Obiectivul specific al acțiunii este de a dezvolta și pune în aplicare scheme de sprijin
transnațional și transsectorial pentru a dezvolta capacitatea de creștere durabilă a IMM-urilor
în sectorul turismului.

- Proiectele se
implementează pe o
perioadă cuprinsă între 25
și 36 de luni.
- Consorțiul trebuie format
din 5-10 membri care să
provină din minimum 5 țări
participante la program.
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Cererea de propuneri se concentrează pe:
1) stimularea abilităților și a activităților de transfer de cunoștințe, prin:
- facilitarea transferului de cunoștințe între companiile rămase în urmă în ceea ce privește
sustenabilitatea și cele mai avansate;
- instruire și învățare de tip peer-to-peer pentru IMM-uri și start-up-uri din sectorul turismului.
2) implementarea activităților de asistență tehnică legate de incubare, accelerare și
extinderea IMM-urilor turistice:
-îmbunătățirea gestionării durabile a IMM-urilor din domeniu;
-promovarea de soluții inovatoare pentru turismul durabil prin îmbunătățirea cooperării
intersectoriale pentru dezvoltarea de noi produse, servicii, abilități și noi modele de afaceri;
3) oferirea de sprijin financiar direct pentru consolidarea capacităților din
turismul durabil pentru IMM-urile din domeniul turismului selectate.
Tipuri de acţiuni finanţate:
Un consorțiu/rețea transnațională de părți interesate publice și private (inclusiv incubatoare
de afaceri, acceleratoare și organizații de sprijin pentru afaceri care oferă sprijin de afaceri
IMM-urilor și start-up-urilor care cooperează cu furnizorii de soluții durabile, centre de
reciclare, centre de educație de mediu, asociații de economie socială, asociații profesionale)
va acționa ca un intermediar care organizează activități specifice pentru IMM-urile din
domeniul turismului din diferite țări.
Consorțiul va organiza și va oferi sprijin direct companiilor pentru a-și dezvolta capacitățile de
a realiza și implementa standarde/modele/strategii durabile și circulare în serviciile și
operațiunile lor, dar va facilita, de asemenea, şi cooperarea transfrontalieră/transnațională
pentru a favoriza învățarea de la egal la egal la egal în ceea ce privește schimbul de
cunoștințe și bune practici pentru creșterea sustenabilității turismului.
- activități de comunicare cu privire la obiectivele proiectului de a atinge IMM-urile potențiale
și rezultatele preconizate pentru proiect;
- selectarea IMM-urilor din turism pentru participarea la schema de sprijin a proiectului;
- cartografierea nevoilor specifice ale IMM-urilor implicate în proiect, pentru a adopta soluții
inovatoare durabile;
- cartografierea inițiativelor inovatoare, a liniilor directoare, a bunelor practici, a actorilor
principali, a furnizorilor de soluții durabile, a oportunităților pentru ca sectorul turismului să
devină mai durabil (activități relevante pentru IMM-urile implicate în proiect).
- organizarea de cursuri online, offline, workshop-uri, vizite de studiu, activități de
sensibilizare;
- producția de materiale de instruire, webinarii;
- servicii de coaching și îndrumare;
-înfrățirea, confruntarea, învățarea de la egal la egal, schimbul de cunoștințe;
- activități de tip B2B (business to business);
- dezvoltarea de soluții TIC, platforme pentru schimbul de cunoștințe și expertiză și
implicarea comunității locale;
- organizarea de activități pentru consolidarea cooperării IMM-urilor implicate cu organizații
de sprijin intersectoriale și de extindere, inclusiv: centre tehnologice, institute de cercetare,
hub-uri de inovare, furnizori de servicii de eficientizare a resurselor, incubatoare și
acceleratoare;
- raportarea cu privire la rezultatele activităților de consolidare a capacității implementate și la
adoptarea concretă de soluții inovatoare de către IMM-urile din turism care îmbunătățesc
sustenabilitatea turistică;
- alte activități propuse de partenerii de proiect, în conformitate cu obiectivele apelului.

Comunicare UNCJR
www.uncjr.ro

Fişa redactată de către
Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

Sursă de informare şi documentație:
Pagina oficială a cererii:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainabletourism-development
Instituție responsabilă:
Agenția Executivă pentru IMM-uri – EASME
Bruxelles
Întrebările referitoare la această cerere de proiecte trebuie adresate direct către EASME la
adresa de email: EASME-COSME-TOUR-COOP@ec.europa.eu, iar răspunsurile vor fi
publicate pe pagina oficială a cererii.

