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Eurooppalaiset matkanjärjestäjät ja matkatoimistot voivat nyt hakea EU:n
rahoittamaan intensiiviseen tukiohjelmaan, jolla kehitetään yritysten
toimintaa entistä kestävämpään suuntaan
Suomen matkailualan liitto ry SMAL osallistuu EU:n rahoittamaan SUSTOUR-hankkeeseen, jolla
edistetään kestävän kehityksen käytäntöjen ja työkalujen käyttöönottoa matkatoimistojen ja
matkanjärjestäjien keskuudessa. Tänään on käynnistetty pk-yritysten haku, jonka tavoitteena on
valita reilut 175 eurooppalaista pientä ja keskisuurta yritystä, jotka saavat teknistä tukea
toimintansa kehittämiseksi.
Kestävä kehitys on keskeinen haaste, jonka matkailuala on kohdannut 2000-luvulla. Nyt enemmän kuin
koskaan olemme tietoisia elämän haavoittuvuudesta ja siitä, kuinka tärkeää on suojella planeettamme
kauneutta, joka on jokaisen matkailutuotteen perusta. Matkatoimistoilla ja matkanjärjestäjillä on tässä
keskeinen rooli, sillä ne toimivat välittäjinä matkailijoiden, palveluntuottajien ja matkakohteiden
kesken vaikuttaen siten kuluttajien valintoihin, palveluntuottajien käytäntöihin ja matkakohteiden
kehittämiseen.
"SUSTOUR-hanke on todellinen mahdollisuus pk-yrityksille, jotka haluavat tehdä koronapandemian
jälkeisestä maailmasta entistä paremman. Euroopan komission tuen ansiosta voimme tarjota niille
tämän erittäin intensiivisen tukiohjelman", kertoo Naut Kusters, Euroopan eko- ja agroturismin
keskuksen (ECEAT) ja johtavan koulutus-, hallinto- ja sertifiointijärjestelmän Travelife for Tour
Operatorsin toimitusjohtaja.
Tämän pk-yritysten haun tavoitteena on valita vähintään 175 yritystä, jotka hyötyvät kattavasta
tukiohjelmasta kehittäessään oman toimintansa kestävyyttä. Yritykset voivat valita, haluavatko ne
tukea kestävyyssertifiointiin ja/tai innovatiivisten toimintatapojen käyttöönottoon toimitusketjussaan.
Tukiohjelmaan osallistuminen on maksutonta valituille pk-yrityksille, jotka ovat projektin virallisen
kumppanin, kuten SMAL, tai projektia tukevan jonkin toisen matkailujärjestön jäseniä. Kaikilta muilta
pk-yrityksiltä edellytetään 200-400 euron omavastuuosuutta yrityksen koosta riippuen.
Pk-yritysten haku on avoinna 10. toukokuuta 2022 klo 18.00 saakka. Yritykset valitaan 7. kesäkuuta
mennessä. Teknisen tukiohjelman on tarkoitus alkaa kesäkuun 2022 lopussa ja päättyä 30. kesäkuuta
2023. Haun yksityiskohdat ja hakuohjeet ovat saatavilla seuraavalla verkkosivustolla:
https://www.travelife.info/sustour/?menu=call-for-smes.
"Kannustamme SMALin jäseniä hyödyntämään tämän hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia, joilla
yritysten toimintaa kehitetään askel askeleelta entistä kestävämpään suuntaan. Matkailun arvoketjun
tärkeänä toimijana meillä on yhteinen vastuu toimialan kestävyydestä nykyisille ja tuleville
sukupolville", rohkaisee Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.
SUSTOUR-hanketta johtaa konsortio, johon kuuluvat ECEAT ja Futouris sekä viisi eurooppalaista
matkailualan liittoa, mukaan lukien ECTAA (Eurooppa), ANVR (Alankomaat), UHPA (Kroatia), SMAL
(Suomi) ja APAVT (Portugali).

***

Taustatiedot
Mikä on pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu SUSTOUR-tukiohjelma ja mitä se tarjoaa?
Pk-yrityksille suunnattu SUSTOUR-tukiohjelma rahoitetaan EU:n COSME-ohjelmasta, ja sen
tarkoituksena on auttaa matkanjärjestäjiä ja matkatoimistoja parantamaan kestävään kehitykseen
tähtäävää toimintaansa. Matkailuyritykset, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan kestävän kehityksen
toimet tai haluavat parantaa nykyisiä toimintatapojaan, hyötyvät innovatiivisista verkkokoulutuksista,
monipäiväisistä lähiopetuksesta, intensiivisestä ryhmä- ja yksilövalmennuksesta sekä
vertaisoppimisesta, joita kaikkia tarjoavat ja ohjaavat valitut kestävän matkailun asiantuntijat.
Miten tukiohjelma toimii ja mitä yrityksiltä vaaditaan?
Haussa valitut yritykset voivat osallistua useisiin koulutus- ja valmennustilaisuuksiin, joiden on
tarkoitus alkaa kesäkuun 2022 lopussa ja kestää 30. kesäkuuta 2023 saakka. Yritykset saavat ns.
vouchereita, jotka luovutetaan ennalta valituille kouluttajille, valmentajille ja auditoijille toiminnan
päätyttyä. SUSTOUR-hanke puolestaan maksaa nämä voucherit.
SUSTOUR-hankkeeseen osallistuvat yritykset allekirjoittavat sopimuksen, jossa ne sitoutuvat
noudattamaan tukiohjelman tarjoamia toimia kesäkuun 2023 loppuun asti.
Ketkä ovat kumppaneita tai tukevia matkailujärjestöjä?
Hankkeen viralliset kumppanit ovat ANVR (Alankomaat), APAVT (Portugali), SMAL (Suomi) ja UHPA
(Kroatia). Tukijoina ovat ABTTA (Bulgaria), ABTO (Belgia), ALTA (Latvia), ATTA (Eurooppa), ASR ja DRV
(Saksa), DRF (Tanska), EDV ja SETO (Ranska), ETFL (Viro), ETOA (Eurooppa), FATTA (Malta), FTO (Italia),
HATTA (Kreikka), MUISZ (Unkari), NTVA (Liettua), SACKA (Slovakia) SRF (Ruotsi), UPAV ja VVR (Belgia)
ja WKÖ (Itävalta).
Kuka voi hakea?
Haku on avoin matkatoimistoille ja matkanjärjestäjille, jotka täyttävät tietyt kelpoisuusehdot. Niiden
on muun muassa oltava pk-yrityksiä, jotka ovat sijoittautuneet johonkin EU:n jäsenvaltioon tai COSMEohjelmaan osallistuvaan kolmanteen maahan.
Hakemusten jättämisen määräaika: Tiistai 10. toukokuuta 2022
Osallistumisen arvioitu kesto: Kesäkuun lopusta 2022 kesäkuun 30. päivään 2023
Rahoitustuen enimmäismäärä valituille pk-yrityksille: Haun perusteella valitut yritykset saavat
vouchereita, joiden arvo on enintään 6 000 euroa sen mukaan, minkä koulutusvaihtoehdon yritys on
valinnut hakulomakkeessaan.
Hakukieli: Englanti, mutta tukipalveluja on saatavilla useilla eri kielillä, myös suomeksi.
Missä haetaan ja mistä saa lisätietoja?
Haun yksityiskohdat ja hakuohjeet ovat saatavilla seuraavalla verkkosivustolla:
https://www.travelife.info/sustour/?menu=call-for-smes
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