Европейският туризъм става зелен (European Tourism Going Green - ETGG
2030) - Подкрепа за устойчивостта на МСП посредством сертифициране
От 1 януари 2021 г. започна изпълнението на международен проект, целящ подпомагане на
европейски малки и средни предприятия (МСП) от сферата на туризма, в постигането на поголяма устойчивост, както на тях самите, така и на предлаганите от тях услуги.
Международният консорциум, ангажиран с работата по проекта, се състои от 8 партньора,
базирани в 6 държави, сред които и България.
Проектът „Европейският туризъм става зелен“ (European Tourism Going Green - ETGG 2030) ще
предостави пряка подкрепа на европейски МСП от сферата на туризма, които се стремят да
станат по-устойчиви. ETGG 2030 ще бъде осъществен за период от 30 месеца, считано от м.
януари 2021 г. и е съ-финансиран по програма COSME на ЕС, като обединява експерти по
устойчиво развитие, висши учебни заведения, организации за подпомагане на бизнеса,
търговски камари, туристически организации и неправителствени организации. Проектът
въвежда клъстерен подход, основаващ се на ИКТ, с цел разработване и трансфер на найдобрите и иновативни практики в устойчивото управление на малки, средни и микро
туристически предприятия (МСП).
Стратегии за гъвкавост и издръжливост в условията на Ковид-19 - Подкрепа за МСП в
туризма и за европейските дестинации
Преди пандемията от Ковид-19, устойчивото развитие беше предимно свързано с
изменението на климата, социалното неравенство и деградация на околната среда, с
набелязани и насочени към бъдещето дългосрочни решения и международни цели. В
сегашните условия, пандемията ни накара да съсредоточим незабавно усилията си върху
човешкото здраве и икономическо оцеляване в личен план, но и в глобален мащаб.
Краткосрочното управление на кризи е необходимост и твърд императив, но в условията на
множеството съпътстващи кризи, следва да се подготви по-обмислен отговор за постигане на
дългосрочна стабилност, докато се прилагат належащите мерки за подкрепа. Подългосрочните цели не трябва да бъдат оставяни на заден план, а вместо това да бъдат
преформулирани, за да се гарантира постигането на кръговата зелена икономика, предвидена
в изпълнението на дневния ред и на целите на ООН до 2030 г., от страна на ЕС и
ангажиментите, които той е поел.
Подкрепата за МСП в рамките на проекта ETGG 2030
Прилагането на услугите за подпомагане устойчивостта на МСП по проекта „Европейският
туризъм става зелен“ (ETGG2030) ще бъде осъществено в 6 държави, на чиято територия има
обекти на културното наследство на ЮНЕСКО и обекти по Натура 2000, като това ще бъде
непосредствен опит за превръщане туристическата екосистема и нейната териториална база
в по-гъвкава и издръжлива в най-застрашените европейски региони. Благодарение на
подкрепата и на експертните знания на финансирания по програма Еразъм изследователски
алианс TRIANGLE (Tourism Research Innovation and Next Generation Learning Experience),
участващите в проекта организации, подкрепящи бизнеса и търговските камари, ще проведат
национални състезания по подбор на общо 70 МСП в подкрепа на тяхната устойчивост. Ще

бъде разработена и внедрена обща европейска система за онлайн обучение, насочена към
устойчивостта на МСП, за да се даде на предприятията достъп, както до експертна база от
знания, така и свързаност с европейска група експерти по устойчивост, които ще ги подпомагат
в процеса на сертифициране, разработен от партньорска трета страна, посредством нарочен
инструмент и механизъм за устойчивост.
От изследователската дейност до пазара - създаване на достъп до пазара за сертифицирани
МСП
Чрез използването на системата за обучение и на инструменти като приложението „R U ready
for Certification?“, както и благодарение на постигнатото сертифициране с помощта на
партньорската трета страна, МСП ще могат да взимат бизнес решения, основаващи се на
конкретни данни, за да внедрят в своите операции и вериги за доставки устойчиви подходи,
подобрявайки по този начин своите социално-икономически и екологични показатели, които
ще бъдат измерени в процеса на придобиване на повече устойчивост. Това ще позволи на
МСП да повишат своя пазарен профил, като с това ще получат право на вписване в найголямото в света и преминало качествена оценка, независимо пазарно пространство за
устойчив и отговорен туризъм - т. нар. Green Travel Maps, в рамките на портала Tourism2030.eu
- където могат да установят B2B, B2C и B2G връзки, чрез включването им в надстроеното
приложение Travel Green Europe.
Ако желаете да разберете как Вашият бизнес или дестинация могат да бъдат включени, моля,
посетете и разгледайте проекта на интернет страница: https://destinet.eu/who-who/civil-societyngos/etgg2030.

В рамките на международния консорциум от участващи организации, българският партньор
ДМД НТ ще бъде националният ETGG2030 партньор и контакт за България. Допълнителна
информация за последващите стъпки на проектното изпълнение и ползите за малките и
средни предприятия от туристическия бранш, ще бъде достъпна в идните месеци, като
информацията ще бъде публикувана своевременно.

Списък на партньорите по ETGG2030:
Eberswalde University for Sustainable Development – ZENAT, Германия
ECOTRANS, Германия
ÖHV Touristik Service, Австрия
Croatian Chamber of Economy, Хърватия
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine, Италия
ASSET Basilicata - Azienda Speciale della Camera di commercio della Basilicata, Италия
Asociatia Judeteana De Turism Sibiu, Румъния
DMD NT, България
За допълнителна информация, моля, свържете се с националния контакт по проекта и
ETGG2030 партньор за България - “DMD NT” (https://www.dmd-nt.com/).
Имейл за контакт: office@dmd-nt.com

