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Vítejte v prvním newsletteru projektu Erasmus+ TICTAC: Time for International
CooperaTion: Active Cities. Státy EU již několik let profitují z dotačních příležitostí EU za
účelem oživení svých nápadů a projektů. Mimo jiné i rozvoj evropských měst, regionů a
obcí je možné financovat z evropských příležitostí. Proto účelem tohoto newsletteru je
informovat příslušné stakeholdery o činnostech, výstupech a událostech projektu TICTAC
a rozšiřovat povědomí o dotačních příležitostech. 



Cíle projektu & Cílová skupina

Výstupy projektu

V průběhu implementace
budou vytvořeny dva hlavní

výstupy projektu: TICTAC
Guide and TICTAC e-learning.
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Hlavním cílem projektu TICTAC je zvýšit povědomí o
programech a nástrojích EU zejména u zaměstnanců
obcí, regionálních správ a dalších veřejných institucí.

Cílem TICTAC je také zvýšit zájem dospělých o
řešení problémů souvisejících s místní komunitou.

 

Cílovou skupinou Erasmus+ projektu TICTAC jsou
zaměstnanci obcí, regionálních správ a dalších

veřejných institucí, které disponují příležitostmi účasti
na evropských iniciativách.

Cíl

Cílová
skupina

Oba výstupy budou dostupné
v 6 jazycích: angličtina,

čeština, italština,
španělština, rumunština a

maďarština. 



Okénko Dotace EU:  Erasmus+ 3
Začněte se seznamovat s dotačními možnostmi EU

Setkání partnerů projektu 1.
První setkání partnerů projektu TICTAC se konalo ve Skautském institutu v Praze dne
29. listopadu 2019. Během tohoto setkání partneři projednali rozvržení projektu a
dohodli se na průběhu implementace projektu na následujících šest měsíců.

Erasmus + je program
Evropské unie na podporu

vzdělávání, odborné přípravy,
mládeže a sportu.

 
Jedním z jeho cílů je podpora
inovací, spolupráce a reforem.

Erasmus + je otevřen široké
škále jednotlivců a organizací.

Vztahuje se i na evropská
města.

 
Pro více informací navštivte

web:
https://ec.europa.eu/programmes/

erasmus-plus/about_en



PARTNEŘI            PROJEKTU 4

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který
odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací
obsažených v této publikaci.

www.mecb.com.mt

https://oneco.org/

http://eracr.cz/

https://apulum.ro/

www.fin-project.com

https://diosd.hu/


