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PROGRAM: COSME - Program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2014 – 2020)
CERERE: Sprijin pentru o creṣtere competitivă ṣi durabilă în sectorul turismului
REFERINȚĂ : COS-TOUR-2015-3-04
DOMENII: turism, IMM-uri, dezvoltare locală, economie, servicii, social, etc.
BUGET

4.300.000 €;
250.000€ maximum/proiect
pentru temele 1 ṣi 2 ṣi
125.000€/proiect pentru
tema 3; până la 75% din
totalul costurilor eligibile

ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI

DATA LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAṬIEI

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

30 iunie 2015
(orele 17.00 la Bruxelles)

entitățile publice ṣi private constituite
legal în ṭări ale UE sau participante la
programul COSME ṣi care sunt active în
domeniile turism, tineret, seniori,
persoane cu dizabilităṭi, etc. (vezi condiṭii
mai jos)

Obiective ṣi tematici ale cererii:
Scopul principal al acestei cereri este de a consolida competitivitatea și durabilitatea
sectorului turismului european prin încurajarea extinderii sezonului turistic, prin diversificarea
produsului turistic al UE și prin sporirea accesibilității sale. Având în vedere aceste ṭinte,
cererea de propuneri de proiecte din acest an este împărțită în trei teme:
a) creșterea fluxurilor turistice în extrasezon pentru grupurile țintă: seniori și tineret
(1.700.000€);
b) diversificarea ofertei turistice europene prin promovarea produselor turistice
tematice transnaționale (1.700.000€);
c) sporirea accesibilităṭii turistice - îmbunătățirea facilităților și serviciilor pentru turiṣtii
cu nevoi speciale de acces (900.000€).
Obiective:
- stimularea competitivităṭii industriei turismului în Europa;
- diversificarea, inovarea și creṣterea calităṭii ofertei europene de turism durabil;
- promovarea diseminării unor modele de afaceri mai durabile și responsabile ale
ofertei de turism a UE;
- crearea unui cadru favorabil cooperării IMM-urilor;
- cooperarea transnațională a tuturor actorilor de-a lungul lanțului valoric al
turismului;
- facilitarea parteneriatelor public-privat europene pe termen lung.
Sursă de informare şi documentație:
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8228&lang=en&title=Call-for-proposals%3ASupporting-competitive-and-sustainable-growth-in-the-tourism-sector

state membre ale UE, ṭările
participante la programul
COSME (lista actualizată
aici)

Informații suplimentare:
- căutările de parteneri se pot face
cu ajutorul bazei de date a
CORDIS ;
- Comisia are în vedere să
cofinanțeze 8 propuneri de
proiecte;
- aplicaṭia poate fi depusă prin
portalul electronic care urmează
să fie deschis aici ;
- parteneriatul de proiect trebuie
să fie format din minimum 5
parteneri care provin din cel puṭin
4 ṭări, pentru proiectele ce se
înscriu în temele 1 ṣi 2, ṣi din cel
puṭin 2 ṭări pentru proiectele din
tema 3;
- un consorṭiu trebuie să fie
format din cel puṭin:
1. o autoritate publică națională,
regională sau locală sau
asociaṭiile lor,
2. o asociaṭie, federaṭie sau
organizaṭie (în functie de temă,
diferă domeniul de activitate al
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Instituție responsabilă:
Agenṭia Executivă pentru IMM-uri – EASME
Bruxelles
Întrebările referitoare la această cerere de proiecte pot fi adresate, până la 23 iunie a.c., la
adresa de email: EASME-COSME-TOURISM-CALL@ec.europa.eu.
Răspunsurile la diferite întrebări generale pentru această cerere de propuneri sunt încărcate
regulat pe pagina oficială a cererii:
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainablegrowth-tourism-sector-0

3. 2 IMM-uri active în domeniul
turismului.
- proiectele se implementează pe
o perioadă cuprinsă între 12 ṣi 18
luni pentru temele 1 ṣi 2 ṣi între
12 ṣi 24 de luni pentru tema 3.

