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2020 - 2023
 Τώρα ανοιχτό:

Πρόσκληση για
ΜΜΕ. 

Υποβολή αιτήσεων
έως τις 10 Μαΐου 2022
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στήριξης ΜΜΕ

 



Το SUSTOUR στοχεύει να ενισχύσει τις ικανότητες
και τις δεξιότητες 175+ διοργανωτών
οργανωμένων ταξιδιών (ΜΜΕ) για την εφαρμογή
εκπαίδευσης, συστημάτων διαχείρισης, προτύπων
και λύσεων, που θα βελτιώσουν την βιώσιμη
διαχείριση και τις επιδόσεις τους και θα ανοίξουν
νέες ευκαιρίες στην αγορά.

Στόχοι και δραστηριότητες
1. Επικαιροποίηση των υφιστάμενων προτύπων,
εκπαιδεύσεων και (διαδικτυακών) εργαλείων
εφαρμογής για την αποτελεσματική εφαρμογή της
βιωσιμότητας από τους διοργανωτές οργανωμένων
ταξιδιών και την προμηθευτική τους αλυσίδα. Μία
ομάδα 45 συμβούλων και ελεγκτών από 12
διαφορετικές χώρες θα εκπαιδευτεί και θα
πιστοποιηθεί.

2. Ανάπτυξη προτύπων, εκπαιδευτικών ενοτήτων,
εργαλείων και κριτήριων για τη μείωση και την
καλύτερη διαχείριση του άνθρακα και των
πλαστικών, δύο από τις βασικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις του ταξιδιωτικού τομέα. Θα
αναπτυχθούν ειδικά εργαλεία για τη διαχείριση του
άνθρακα των εκδρομών της κρουαζιέρας στη στεριά.

3. Συμμετοχή και ανάπτυξη ικανοτήτων ενός
κρίσιμου αριθμού ΜΜΕ διοργανωτών οργανωμένων
ταξιδιών μέσω μιας συνδυασμένης προσέγγισης
εκπαίδευσης (εκπαίδευση δια ζώσης, διαδικτυακά, με
διαδικτυακά σεμινάρια, με βιντεοσκοπημένα
σεμινάρια). 175+ ΜΜΕ θα επιλεγούν για να
επωφεληθούν από το ευρύτερο πρόγραμμα
στήριξης.

4. Καθοδήγηση 120 διοργανωτών οργανωμένων
ταξιδιών για την συμμόρφωσή τους με 100+
βέλτιστες πρακτικές, μέσω επιτόπου, ομαδικών και εξ
αποστάσεως υποστηρικτικών συναντήσεων. Οι
επιχειρήσεις θα αναπτύξουν λεπτομερείς εκθέσεις
βιωσιμότητας.

5. Ανεξάρτητη αξιολόγηση και πιστοποίηση των
διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών, 

με βάση τα διεθνή πρότυπα. Ως αποτέλεσμα,
αναμένεται ότι 120 διοργανωτές θα λάβουν την
βασική διάκριση Travelife Partner και 60
διοργανωτές θα λάβουν την διάκριση Travelife
Certified, εκ των οποίων τουλάχιστον 10+ θα
εγγραφούν στο EMAS (ευρωπαϊκό Σύστημα
Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού
Ελέγχου).

6. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και
διαδικτυακού εργαλείου για την πιστοποίηση της
βιωσιμότητας των εκδρομών, με την συμμετοχή
προμηθευτών εκδρομών, συμπεριλαμβανομένων
(τοπικών) μεταφορών, δραστηριοτήτων (π.χ.
βαρκάδα, καταδύσεις, περιηγήσεις στην πόλη),
φαγητού και υπηρεσιών ξεναγού. Θα εφαρμοστούν
στην πράξη σε 150+ εκδρομές, που θα
περιλαμβάνουν την αξιολόγηση 2000 προμηθευτών
διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών.

7. Δημιουργία δεσμών με την αγορά και σχετικού
οικονομικού οφέλους για τις υποστηριζόμενες ΜΜΕ
και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στον
ευρύτερο ταξιδιωτικό τομέα μέσω των δικτύων των
εταίρων του SUSTOUR.

8. Διευκόλυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής
του SUSTOUR, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων
του έργου και των εξωτερικών ενδιαφερόμενων
μερών, η οποία θα επιφέρει τον σχεδιαζόμενο
αντίκτυπο και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του
έργου SUSTOUR, και λεπτομερής αναφορά των
αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου της
παρεχόμενης υποστήριξης.

υποστηρίζεται από:

https://europa.eu/youreurope/business/running-business/developing-business/emas-registration/index_el.htm


Το πρόγραμμα υποστήριξης του SUSTOUR θα παρέχει καινοτόμα μαθήματα
κατάρτισης, εκμάθηση από συναδέλφους και μεταφορά γνώσεων για ΜΜΕ
και νεοφυείς επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα.

Πρόγραμμα και οφέλη
Πρόγραμμα υποστήριξης ΜΜΕ

Οφέλη
Συμμετοχή σε πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω ενός συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού μαθήματος, που αποτελείται από διαδικτυακές και πρόσωπο
με πρόσωπο συνεδρίες.

1. Πρόγραμμα πιστοποίησης βιωσιμότητας: Το SUSTOUR θα υποστηρίξει
διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών και τουριστικά γραφεία μέσω του
προγράμματος Travelife, με την μορφή εκπαίδευσης και καθοδήγησης. Το
πρόγραμμα θα τους βοηθήσει να επιτύχουν την διάκριση Travelife Partner ή
Travelife Certified.
2. Πρόγραμμα επιτάχυνσης: Όσοι είναι ήδη πιστοποιημένοι ή όσοι επιθυμούν
να επικεντρωθούν σε έναν μόνο τομέα, μπορούν να επιλέξουν πρόσθετες ειδικές
υπηρεσίες. Για να εμβαθύνουν τον αντίκτυπό τους στην προμηθευτική τους
αλυσίδα, μπορούν να μάθουν περισσότερα για την διαχείριση της
προμηθευτικής αλυσίδας, τη διαχείριση του άνθρακα, τη διαχείριση των
πλαστικών και την πιστοποίηση των εκδρομών της κρουαζιέρας στην στεριά.

Συμμετοχή σε πρόγραμμα επιτάχυνσης, με στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένης
στρατηγικής καινοτομίας για την εφαρμογή λύσεων βιωσιμότητας.

Συναντήσεις με κορυφαίους καινοτόμους, παρόχους και εμπειρογνώμονες.

Συμμετοχή σε πρόγραμμα εφαρμογής της διαχείρισης βιωσιμότητας,
που οδηγεί στην πιστοποίηση Travelife.

Είσοδος σε διεθνή δίκτυα και συμμετοχή σε προωθητικές δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να επωφεληθείτε και να
υποβάλετε αίτηση για το πρόγραμμα υποστήριξης, μεταβείτε στην διεύθυνση 
 www.travelife.info/sustour.

Βελτίωση της προμηθευτικής αλυσίδας και των διατομεακών συνεργασιών.

http://www.travelife.info/sustour


1. European Centre for Eco and Agro Tourism (ECEAT), Ολλανδία

2. The European Travel Agents and Tour operator Associations (ECTAA), Βέλγιο

3. FUTOURIS, Γερμανία

4. The Netherlands Association of Tour operators (ANVR), Ολλανδία

5. Association of Croatian Travel Agencies (UHPA), Κροατία

6. The Association of Finnish Travel Industry (SMAL), Φινλανδία

7. Portuguese Association of Travel Agencies and Tourism (APAVT), Πορτογαλία

Εταίροι του έργου

Επικοινωνία: sustour@travelife.info
www.travelife.info/sustour

Το SUSTOUR συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
COSME, που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της

βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ.
 

Disclaimer: the content of this leaflet represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European
Commission and/or the European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency (EISMEA) or any other body of the European Union. The European

Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.” 

Υποστηρίζεται από ευρωπαϊκούς Συνδέσμους
τουριστικών γραφείων

mailto:sustour@eceat.org

