
A kis- és középvállalkozások 
kapacitásának és innovációjának 

felgyorsítása a fenntartható városi 
turizmus érdekében

Miről szól a Tourban projekt?

A Tourban egy EU által finanszírozott projekt, 
melynek célja az európai városi turisztikai 
térségek kis- és középvállalkozásainak segítése, 
hogy versenyképesebbé és fenntarthatóbbá 
váljanak, nem csak környezetvédelmi, hanem 
gazdasági és szociális szempontból egyaránt.

A projektben 8 partner működik együtt 7 európai 
városból: Amszterdam, Barcelona, Budapest, 
Koppenhága, Dubrovnik, Kiel és Tallinn.

A projekt a kiválasztott kkv-kat 
készségfejlesztéssel, kapacitásnöveléssel és 
pénzügyileg is támogatja, hogy innovációs és 
fenntarthatósági katalizátorokká válhassanak a 
folyamatban.

Miért pont a fenntartható városi turizmus?

Célunk a városi turizmus számos hatásának 
kezelése, mint például az egészségügyi 
óvintézkedések fokozásának szükségessége, a 
korlátozott városi erőforrásokra (víz, energia, 
rendelkezésre álló tér) gyakorolt nagyobb 
nyomás, hulladékgazdálkodás, dzsentrifikáció és 
együttélés a lakosok és látogatók között, csakúgy 
mint a prekárius foglalkoztatási feltételek a 
szálláshely szolgáltatás és vendéglátás területén. 
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Mit szeretnénk elérni?

· A fenntartható turizmussal és körforgásos
gazdasággal kapcsolatos fő kihívások és bevált
gyakorlatok tudásának megosztása és cseréje a
7 kísérleti városban.

· Lehetőséget biztosítani turisztikai kkv-knak,
hogy részt vehessenek nemzetközi 
hálózatépítési eseményeken, és 
kezdeményezhessenek ágazatközi és 
transznacionális együttműködéseket 
workshopok és releváns képzési anyagok révén.

· Pénzügyi és üzleti támogatást nyújtani
legalább 60 turisztikai kkv-nak egy 12 hónapos
gyorsított programon keresztül (kkv-nként
legfeljebb 10 000 EUR).

· A turisztikai kkv-k támogatása a bevált
gyakorlatok átvételében, ideértve a
nemzetközileg elismert fenntarthatósági
tanúsítványokat és címkéket, valamint a
legfejlettebb technológiákat.

· Kihasználni a turisztikai kkv-k és más
szereplők képességeit és készségeit olyan

innovatív megoldások kidolgozására, 
amelyek fenntarthatóbbá és 
versenyképesebbé teszik őket.

· Az európai városi területek turisztikai 
fenntarthatósága felé vezető transznacionális 
és ágazatközi megmozdulást folytatni egy 
online Fenntartható Városi Turisztikai 
Közösségen keresztül, amely nyitott az ágazat 
összes szereplője és érdekeltje számára.

Kiket szólítunk meg?

A projekt célcsoportjai az említett városok 
utazási irodái, utazásszervezők új 
technológiai szolgáltatási fenntarthatósági 
szakértői, szállodái és egyéb szálláshelyei, 
illetve olyan egyéb kkv-k, akik képesek 
lehetnek a megcélzott eredmények eléréséhez 
valamilyen formában hozzájárulni.  

Kik a projektben résztvevő partnerek?

· Barcelonai Kereskedelmi Kamara - Projektvezető

· Barcelonai B. Link Innovációs és Projektfejlesztő Ügynökség

· Német Turisztikai és Fürdőkutatási Intézet, Kiel

· Észt Kereskedelmi Kamara

· Bredai Egyetem

· Dubrovniki Fejlesztési Ügynökség

· Koppenhágai Creative Business Network

· Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége 
(VIMOSZ)
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