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D2.7 – Покана за изразяване на 
интерес от ИКТ доставчици  

Проект DIGITOUR - Насърчаване 
на туристическия сектор в Европа 

чрез дигитални инструменти и 
иновации 

 
ЦЕЛ НА ПОКАНАТА  Настоящата покана за изразяване на интерес се отправя, за да се 

идентифицират компании и субекти, които желаят да приложат свои 

ИКТ решения в обекти от туристическата екосистема. Тя служи за 

регистрация в B2B платформата на проекта DIGITOUR.  

Тази покана за изразяване на интерес е отворена за всички 

юридически и физически лица, установени в държава - членка на 

ЕС, или в трета държава, участваща в програмата COSME. 

 

ПЕРИОД НА 
КАНДИДАТСТВАНЕ 

От 26ти септември 2022 (12:00, Брюкселско време) до 16ти 

Октомври 2022 (23:59, Брюкселско време)   

ДОПУСТИМИ 
КАНДИДАТИ 

Дружества и субекти, предоставящи технологична и иновационна 

стойност, която е подходяща и може да бъде приложена в 

туристическия сектор, включваща следните възможности: 

 

- Интернет на нещата (IoT) 

- Разширена реалност и виртуална реалност (AR/VR) 

- Планиране на ресурсите на предприятието (ERP) 

- Управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) 

- Платформи за резервации 

- Дигитална реклама реклама 

- Създаване на уебсайтове 

- Геолокация 
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- Проверка на цифровата самоличност 

- Oблачни услуги 

- Цифров портиер 

 

Компании и субекти, които могат да изразяват интерес по проекта, 

са всякакви юридически или физически лица, установени в държава 

- членка на ЕС, или в трета държава, участваща в програмата 

COSME. 

Съответният кандидат ще се счита за допустим за участие в 

DIGITOUR, ако отговаря на ВСИЧКИ изброени по-долу условия: 

 

• не е обявен в несъстоятелност или не е започнал 

процедура по несъстоятелност. 

• не е осъждан за измама, други финансови нередности, 

неетични или незаконни бизнес практики. 

• не е в процедура по ликвидация или не е предприятие в 

затруднено положение съгласно Регламент № 651/2014 

на Комисията, чл. 2.18. 

ПОЛЗИ ЗА 
КАНДИДАТИТЕ 

Изразяването на интерес е отлична възможност кандидатите да 

бъдат включени в списъка на доставчиците на услуги по проект 

DIGITOUR. С участието си в поканата за заявяване на интерес те 

ще станат част от списъка на доставчиците, които подпомагат 

туристическите компании в проекти за дигитализация. Проектът 

DIGITOUR ще предостави на туристически предприемачи ДВА вида 

ваучери: ваучер 1 на стойност 1 000,00 евро (с ДДС) и ваучер 2 на 

стойност 20 000,00 евро (с ДДС) за реализиране на тези проекти.  

 

НАЧИН НА 
КАНДИДАТСТВАНЕ 

Организациите и физическите лица, които се интересуват от 

сътрудничество с Малки и средни предприятия в областта на 

туризма в посочените по-горе области, могат да се регистрират, 

като попълнят регистрационен формуляр на B2B платформата на 

проекта https://digitour-project.eu/application-form-service-providers/ . 

 

Регистрацията може да се извърши по електронен път до 16 

октомври 2022 г. 

 

https://digitour-project.eu/application-form-service-providers/
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Публикуваната информация ще бъде прегледана от консорциума 

DIGITOUR и с регистриралите се дружества и субекти ще се 

установи контакт за последващи действия. 

 
 
ЗА ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТАЗИ ПОКАНА ЗА 
ИНТЕРЕС, МОЛЯ, ВИЖТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ. 
 
 
Защита на личните данни 
Ако обработката на Вашето заявление за интерес включва записване и обработка на 
лични данни, тези данни ще бъдат обработени съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността и относно свободното движение на такива данни. 
Освен ако не е посочено друго, вашият отговор на това известие и всички поискани лични 
данни са необходими за целите на проекта. 
 


