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Indkaldelse af projektansøgninger 
for små og mellemstore 

turistvirksomheder  

DIGITOUR - Boosting the tourism sector in Europe through digital tools 
and innovation 

 
 
HVAD? Denne indkaldelse gælder ansøgninger om støtte til forbedring af 

digitale løsninger for små og mellemstore turistvirksomheder.  
 
Indkaldelsen sker i regi af EU-projektet, DIGITOUR, for at: 
 

• Styrke små og mellemstore turistvirksomheders digitale 
færdigheder og kapacitet gennem opkvalificering, 
kapacitetsopbygning og samarbejder 

• Fremme samarbejdet imellem turistvirksomheder og aktører 
indenfor digitale systemer 

• Yde løbende mentor- og vejledningsstøtte til turistvirksomheder 
• Fremme netværk for europæiske turistvirksomheder ved at tilbyde 

adgang til internationale samarbejds- og netværksplatforme 
 

DIGITOUR har til formål at støtte turistsektoren ved at øge små og 
mellemstore turistvirksomheders viden om digitale værktøjer, booste 
innovative ideer til digitale løsninger samt fremme tværsektorielle og 
grænseoverskridende partnerskaber imellem turistsektoren, relevante 
interessenter og leverandører af digital teknologi. 
 
Projektet yder 2 typer økonomisk støtte til turistvirksomheder som hjælp til 
realisering af digitaliseringsprojekter: 
 

• Projekttype 1: € 1.000 (inkl. moms) for enkeltvirksomheder 
• Projekttype 2: € 20.000 (inkl. moms) for grupper på 2-5 

virksomheder 
 
Under projektet er der afsat støttemidler på i alt €100.000 til projekter af 
type 1, og € 380.000 til projekter af type 2. Læs mere om DIGITOUR på 
https://digitour-project.eu/ 
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HVORNÅR? Projekttype 1 har ansøgningsfrist 31. marts 2023. Svartiden på 
ansøgninger er 1 måned. Projekternes varighed er 6 måneder. 
Projektaktiviteterne skal være afsluttet senest 31. oktober 2023. 
 
Projekttype 2 har ansøgningsfrist 30. november 2022. Svartiden på 
ansøgninger er 1 måned. Projekternes varighed er 11 måneder. 
Projektaktiviteterne skal være afsluttet senest 30. november 2023. 
 

HVEM? Gennem DIGITOUR kan små og mellemstore turistvirksomheder ansøge 
om finansiel og ikke-finansiel støtte til digitaliseringsprojekter. For at være 
støtteberettiget skal virksomhedens økonomiske aktiviteter være relateret 
til turistsektoren, så som: 
 

• Hoteller, konferencecentre og kursusejendomme 
• Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold 
• Campingpladser og andre overnatningsfaciliteter 
• Rejsebureauer, rejsearrangører og andre 

reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse 
hermed 
 

Endvidere skal virksomheden: 
 

• Have eksisteret i mindst to regnskabsår, hvilket skal dokumenteres i 
forbindelse med registrering 

• Være en lille eller mellemstor virksomhed, efter definitionen i EU 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 

• Være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der 
deltager i EU’s COSME-program 

 
Projekttype 1 er målrettet individuelle turistvirksomheder, der opfylder 
ovenstående kriterier og som har et lavt digitalt modenhedsniveau. 
 
Projekttype 2 er målrettet grupper af minimum 2 og højst 5 
turistvirksomheder, der opfylder ovenstående kriterier. Virksomhederne 
skal have base i et af DIGITOUR-partnerlandene (Bulgarien, Tjekkiet, 
Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Serbien, Spanien), men grupperne 
kan dog involvere organisationer, der hjemmehørende i enhver EU-
medlemsstat, eller et tredjeland, der deltager i EU’s COSME-program. 
 
Med den tildelte støtte får de deltagende turistvirksomheder mulighed for 
at udvælge og betale for specifikke uddannelses- og 
rådgivningstjenester, som tilbydes af de udbydere af digitale løsninger 
som er anført på DIGITOUR’s hjemmeside: https://digitour-project.eu/  
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HVORFOR? Ved at ansøge om under projekttype 1 får turistvirksomheder mulighed 
for at modtage støttemidler til at gennemføre digitaliseringsprojekter 
samt forbedre deres digitale færdigheder og modenhedsniveau gennem 
uddannelse og individuel rådgivning. 
 
Ved at ansøge om projekttype 2 får grupper af turistvirksomheder 
mulighed for at modtage støtte til at booste innovative ideer til digitale 
løsninger, der kan forbedre deres styringsredskaber, marketing og udbud 
af services på nye, bæredygtige måder. 
 

HVORDAN? Ansøgningsskemaerne er tilgængeligt på https://digitour-project.eu/the-
project/#vouchers 
 
Ansøgningsskemaet skal underskrives af virksomhedens juridiske 
repræsentant og indsendes via e-mail til contact@digitour-project.eu  
 
Alle ansøgere blive bedt om at vedlægge følgende bilag: 
 

• Dokumentation for virksomhedsregistrering 
• Erklæring fra ansøgeren 
• CV for projektkoordinator/-ansvarlig 

 
Efter vurdering af ansøgningen, kan den enkelte virksomhed blive bedt 
om at fremsende yderligere oplysninger. 
 

 
FOR SAMTLIGE DETALJER OG SPECIFIKATIONER VEDRØRENDE OVENSTÅENDE INDKALDELSE, SE VEDLAGTE 
OFFICIELLE DOKUMENT 
 
Deltagelse i DIGITOUR’s indkaldelse af ansøgninger er gratis for turistvirksomhederne. 
 
Fortrolighed: Adgang til de modtagne ansøgninger vil blive givet til DIGITOUR-teamet og dets 
evalueringsudvalg. Projektets titel og overordnede omfang vil blive delt på DIGITOUR-platformen. Alle 
anmodede data vil kun blive brugt inden for rammerne af denne indkaldelse i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, artikel 13. 
 
 
 

DIGITOUR’S KONSORTIEPARTNERE: 

 


