
TUM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekrererlik)

Turizm Sektör Meclisine

ı üruilü ]lü ilLİilülüllilil$ilu lül] ül

TOBB
o ,or" ''' TüRKİYE

ODALAR VE BORSALAReİnıiĞi ;

-^^_^t_-)+tt I ))u-u-)0 r)9_ --
Avrupa , Mükeınmeliyet Destinasyonu
Yarışınası

Tarilı
. Sayı

Koııu
I

I.
"_l

Avrupa Birtiği işletmelerin Ve KoBi'lerın Rekabet Edebilirliği Pıogramlnın (CoSME) ş{usalkoordinasyonundaıı sorumlu kıırum o]arak yetkijenciırllmiş oian KoSdEB tar#ından; CçSME Pıogramınınbileşenlerinden biri olan "Çerçeve Koşuiların iyileştirılmesi" bileşeni altında turizme yönelik f'aa}iyetlereyönelik olarak Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonu iur,ş-ou clüzenlenmektedir.Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından düz'enlenen, Avrupa Mükemmeiiyet Destinasyonu Yarışmaslna,nüfusrı 25'000- I00'000 arasında bulunan destinasyonlar için, destiırasyonu vasui olarak temsi1 etü]e yetkisinesahip temsi lc iler taratından başvı-ıru yapı labi l ecekii r
Bu kapsamda ekte bulunan KOSGEB yazlSl ve biigi ı]otlinu ü1'elerinize <iı'ı1.,ı-ırmanızı rica ederim.Saygılarını la,
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K0SGEB' Avrupa Birliği İşletmeleriıl Ve KoBİ'lerin Rekabet Edebilirliği_.Programının (CoSME) ulusal koJrdinasyonunclan sorunrlı-ı. kurum olarak yetkılendiıilmiştir.Ulkemizin COSME f,rogramından etkın ve verınılj oı,' i.tıro* yu.urlunuuiı,n*; u* sağlanacakfaydanın en üst düzeye çıkarllmasını tenııiıcn; Başkanllgıınız taraflııdan Pro.qıam konusunciafarkındalık oluşturnıa ve bilgitenriirnie çalışn-ıaları'yı.ıtil-Jk;';,,Ş:;;rlffi duyurulmakta,eğitim ve teknik destek hızmetleri sunuimaktaclır'
CoSME Programının bileşenlerinden biri olan "Çerçeve Koşuiların İyi1eştirilmesi,,bileşeni altında turiznıe yonelik faaliyetlere öze] önenı verilmekte olup, Avrupa MiikemmeliyetDestinasyonları Ağı (The European Destinations of Exceiİenee_ gbEu) ir,.,p, düzeyindesürdürülebilir turizmde iyi tıygutinıaların paylaşılnıası ve öiJüllii clestinasyonlar arasında iletişinıiteşvik etmek için k^urulııuş bir platfornrduı'. Bu kapsanıcla, Avrupa Komisyonı.ı taraflııdandüzelenen EDEN 2022 ' Aurupa Mıikeııımeliyet Destinasyonu Yarışınasına ırüfusu 25'000-l00'000 arasında buluıraıı destiıasyonlar.için, ciesrinasydni, yasaı olarak temsil etme yetkisinesahip temsiIçiler taraflnd.an başvuru-yapıl.ab.ilecektir. Y;ş,;;kapsamına ilişkin bilgi ekteki nottasunulmaktadır' İıgiii olduğu değerlendirilen pry.ıuşı*r,no,n söz konı.ısu imkan hakkındabilgilendiriImesi yararlı olacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim.
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. ''EDEN 2a2? - Avrupı Mükemmeliyet Destinas-yonu Yarışması
Amacı l'e Kapsamı:' '

Bu süreçte' AB ülkelerinıle ekonomik faaliyette bulunan işleııelerin 04 90,ıırctan Tazlasını temsil "

eden KoBi'lere özel önem atfedi]mcktedir. Bu kapsamda Birlik taralinda;, *;;;;;il;
(işletmelerin ve KoBi'lerin Rekab"et Ertebilirliği Programı) ;;.J[*;r*ri,." bir program.
ortaya konulmuşİur' KoSGEB, CoSME irog.u,ı,n,,-, ulıısal koordtnatöriidiir.

CoSME Programrııır bileşcnlcriıııjen biri olaır ''Çerçeve Koşulların iyileştiri]ırıesi,, bi1eşeni
altlnda turizme yönelik faaliyetlere özel bir ijı-ıem l,erilmekte oıup, Rurı.ıpa Ir4iikeııııeliyet
Destinasyonları Ağı (The Europeaıı Destinati0nS of Excç]lcnce_ EDEN; Avrupa düzeyinde -"
sürdünjIebilir turizıııde iyi uygularnalarıır paylaşılırıasl ve ödülIü destinasyoırlar arasıırda iletişımi
teşvik etmek için bfir platfbrmdur. Bııgıine liaclar 27 Avrupa ütkesinclen 35O,den fazla EDEN
dcstinasy<ınunun iiye olijuğıı EDEN ağı, sürdürülebiIir trırizm alanında dı]nyanln en biiyiik
ağıdır.

2007'den beri, Avrupa Komisyonu. EDEN ödülü i]e Avrupa'da geleneksel oln-ıayan, gelişmekte
olan sürdürülebilir turiznı destinasyonlarını ödüllenclirirere}ı.'AB ü]kelerini desteklemektedir.
Girişim, EDEN destinasyonlarını seçıp tanıtarak Avııpa çapında sürciüriilebilir furizm
destinasyonu yönetimi mode]lerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

AB Yeşil Mutabakatı ve rİöngüsel çkonoınilere odaklanq3k turizm endıistrisindeki değişiklikleri
yönlendirecektir. J'urizıı ekosisteııiniıı. ziyaretçilere siirdünilebilir ve kalite1i bir deneyim
sunmak için çalışma şciiliııi rlestinasyorllarııı \,önetinı şcl<li de dahi] almak iiztlre değiŞtirmesi
gerekn-ıekted ir.

EDEN girişimi aşağıda sıraIanan amaçlara hiznıet etmekteciir:

Sürdürülebilir turizııcleki en iyi başarılarl vc ılalııı küçiik Avrupa ılestinasyonlarında yeşil
geçiş uygulamalarıııl sergi lemek
Destinasyoıılçrda siirdüriilçbi]ir turizıırin gelişmesıni teşvik etmek, ekonomiye. gezegene
ve iırsanlara değer katmak

ı En iyi uygulamaları paylaşmak ve işbirliği i yeni ortaklıklar için flrsatlar yaratmak üzere
katılimcı destinasyoniara yönelik bır çerçeve oIuşturmak

EDBN 7022 - Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonu Yarışması Zaman Planı:

AşamaIar

Scın Başvuru Tarihi

Tarih ('I'ahmini)

ı6=H-r"an202 ı' ü7o0 CET*
Finalistlerin açıklangıas ı Evlüt 202l
Avrıipa jüri topiantısı ve sonuçların i.laıii Kasııl 202 i



!

Yeşil geçiş uygulamlları yoluyla sürdüriilebilir
veya önlenıleri göstereıı i}e Avrupa Jiirisini,
programla ikna eden destinasyon a ,,Z0ZZ

veri lecekti r. 'ı

turiznıi gı.içlendirmek için en başarılı stratejileri
unVaninı taşıdıkları yıl için heyecan ve,rici biı
Avırıpa Mükemmeliyet*DestinaSyonu,, unvanı

En yüksek genel puana sahip malrsimlım 3 destinasyon finaIist'olarak kısa listeye aiınaçaktır.Avrupa Jürisi taratjndan kısa listeye a]lııan dcstiı-ıasycınlar arasından bir AvrupaMükemmelliyet DestinaSyonu seçileılektir

2022 Av rupa Mükemmeliyet Destinasyon u Girişi min e katılmanın avantajları
2022 Avrupa Mültefimeliyet Dcstinasyonu kazaı-ıanl LIZman iletişimi ve markalaşnıa ctesteğinihyanl Slı'a AB'den tanıtım f'aaliyetleı'i l<onusııı-ırla destck a]ac;ıktlr.

Bu destek ile kazaııan destinasyoııuııi-ııı yeşil tı-ırizıne geçişte ]ider olarak anllmasına yardımcıolaçaktıı'

. Önçü olarak tanınmak

SürdtirüIebilir bir turizrn düşiince licleri olun ve başkalarına i]ham verin'

. Haritada popüler bİr d-estinasyon olnıal{ *

2022'de ziyaret edilecek yer olun ı,e turizııcJe bir artış YaŞayın.

. Pazarlamada arfış

Bir turizm destinasyonu olarak şehriniz için bir yiI1ılr ıızman iIetişim ı,e nıarka desteği kazanın.
ı Networkingfırsatları

Diğer Avrupa destinasyoıılari, politilıacılar ve cndı-istri liiJerlcriyle tanışın ve ycni fikirler içiniletişimde kalın. \

. Medya profili oluşturına

AB'nin bir dizi taırıtını faaliyetinden yararlanın.

Uygunluk Kriterleri:

Teklifleriıı aşağıdaki öze llikIere sahip destinasyoıılar taraflııdan sı-ııı-i1ması gereklıclir.

ı Tüm başvurular, Jııı1..' e ç ı'ıllıll)'i t li i'({L.ll adresiırcleın erirsilebilen
göndernıe ar?c, aracılığıyla vapılıııalıdır. Başl<a Lıir fbrııı]a gönderilen
alınmayacaktır.

çevrim.içi başvrırrı

başvunılar dikkate



AvrupaMıikemmeliyeİ Destinasyoniarı girişimi, AB Üye Devlçtlerinin yanl sıra CoSME
programıırda yef 'alan AB dışı ülkelere de açıktır. 25.000 - ı00.000 nüfuslu tüm
destinasyonlar başvurabilir. 

;

Toplam nüfusu l rnilyonıın altıııda olan ijaha küçük tilkeler için.5.000'clen fazla nüfusu
olan yerler başvurabilir. 

I

Daha önce EDEN kazanan des'tınasyonlar. siirdı-inilebilir hırizm önciiBti olan Eı.ıropean
Destinatlon of Excellen çç 2022 için başvuramazlı,ır' (

"Destinasyon'Lbir il, i{çe veya başka bır kentsel alan olarak tanlmlanır. Bir il / ilçe meclisi
veya başka bir seçilmiş idari birinı taraflncllın ),önetilır
Başvuru teslinıi için imza yetkilisi, ııliısal yasalar tiırafından destinasyonu yasal olarak -ı
teıısiI etııe yetkisiııe sahip, Belçdi'le Başlcani Ve}'a Cn y.ıiksek mevkicieki temsiIci
olmalıdır. | 

-

Mevcut son yıla ait EUROSTAT veritaban:, AB Üye Devletlerindeki nufi"isü kontrol
etmek için bir refeıanstır:
hı1p,i/alıp.ışı.9u'ı:]ıı.j!-,]!.ql-]]_iiı]|.ı.ç.:!.]ı.ıııjl.ılıqu.llüllljtibsl]'-Uıj]*-çİQ! l_'&]j]!]g-glr

COSME programlna katılan Ats üyesi olmayan ülkeler çin, mevcut son yıla ait ulusal
istatistik cıfisi veri tabanı, nıif_ııs ı,'erileri için bir ref-eran's'olarak kı.ıIlanılabilir. Avnıpa
Komisyonu, ı.ı1ıgunluk kriterlerini değerlendirirken belirli kontroller yapabilir.
Avnıpa Birliği'nin herhangi bir resmi dilinde başvıınılabilir, Başvuruların değerlendirıııe
sürecini ve karşılaştırılabilirliğini hızlanıJırmak işn mümkün oIdı-ığu kadar ingilizce
materyal yazılması vcya sı.ınrılması öneri1ir.

Tekliflerin Sunulması:

Girişim için teklifler elektronik olarak 16 Haziran 2021 saat: 17.00'ye kadar sunulalıilir'

Elektronik başvuru ybpmadan öııce "l}aşvuru Sahipleri lçin Rehber'' doküman ve tiim detayları
içeren "Çağrı Metni" tanı olarak iırce1ennıeiidir.

iıgııı uoı<ıimanlar

httpJ/ec.europLgu/growth/sııej-r]ç]4,-lV.ı]cıısdçı-eqiğ-e_ğgpplicants 2022 f inaIşdJ


