Министерството за економија, врз основа на Програмата за развој на туризмот за 2019-та година на Република Северна Македонија
(Сл. Весник на РСМ бр. 16 од 24.01.2019 година), објавува:
КОНКУРС ЗА ПРИЗНАНИЈА ЗА ПРИДОНЕС ВО ТУРИЗМОТ ЗА 2019-та година
Во следните категории:
* Најуспешен Хотел во категориите (спа, планински, езерски, градски и нова инвестиција);
* Најдобра услуга во хотели;
* Најуспешен ресторан;
* Најуспешен Сместувачки капацитет од физичко лице;
* Најуспешна Туристичка агенција;
* НајуспешнаТуристичка агенција за дојдовен туризам;
* Најуспешна Манифестација од областа на туризмот;
* НајдобарТуристички водич;
* Најдобар реализиран Проект од областа на туризмот и
* Придонес во областа на туризмот.
Целта на воспоставената Награда за придонес во туризмот е да им оддаде признание на сите поединци, здруженија на граѓани и претпријатија кои изминатата година дале
свој придонес кон растот и развојот на туризмот во Република Северна Македонија. Наградата е нематеријална и има за цел да ги потврди добрите практики на сите
чинители во туризмот во земјата.
Право на предлагање на кандидати за награди имаат институции, претпријатија, здруженија здруженија на граѓани , коморите, општините, група граѓани или поединци.
Предлозите се доставуваат во писмена форма на Формулар по пошта или преку Архивата на Министерството за економија, ул. Јуриј Гагарин 15, 1000 Скопје, во затворен
плик со назнака: “За Признание за придонес во туризмот за 2019-та година”, најдоцна до 10.09.2019 година.
Комисија формирана од Министерот ќе ги разгледа предлозите и ќе го изврши изборот врз однапред утврдени критериуми. Во секоја категорија предвидено е да се доделат
по три награди.
Министерството може да побара дополнителни информации или докази кои го потврдуваат наведеното во Формуларот за пријава.
Министерството го задржува правото да не додели признание во одредена категорија доколку процени дека предлозите не ги задоволуваат критериумите од конкурсот.
Министерството го задржува правото самостојно да пријави и да додели Признанија доколку предлозите не ги задоволуваат критериумите од конкурсот. Дополнително,
Министерот ќе додели посебни признанија на поединци, организации и компании кои дале особен придонес во туризмот.
Наградите ќе бидат доделени на свеченост по повод Светскиот ден на туризмот на 27-ми Септември 2019 година.
Подетално за насоките и критериумите за доделување на Признанијата можете да најдете на веб страната на Министерството за економија: www.economy.gov.mk
Барањата се доставуваат до Архивата на Министерството за економија, ул.”Јуриј Гагарин” 15, Скопје до 10 Септември 2019 година.

