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Üdvözlés: Jonathan C. BORG & Darlene SCHEMBRI (MECB Ltd)
 

Üdvözöljük az „Aktív városok: Itt az ideje a Nemzetközi Együttműködésnek” (TICTAC)
című, az Erasmus + Program keretében futó projektünk első hírlevelében. Az európai
államok részesülnek az EU pénzügyi támogatási lehetőségeiből ötleteik és projektjeik
életre keltetése érdekében. Az európai városok, régiók és önkormányzatok fejlesztését
ilyen európai lehetőségek finanszírozhatják. Ennek a hírlevélnek az a célja, hogy
információkat szolgáltasson az érdekelt felek számára a TICTAC projekt
tevékenységeiről, eredményeiről és eseményeiről.
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Aktív Városok: Itt az ideje a
nemzetközi együttműködésnek



A Projekt célja és célcsoportja

Prodotti del progetto

Két szellemi termék (output)
kerül kifejlesztésre: TICTAC

Útmutató (O1) és a TICTAC e-
learning tanulási anyag (O2).
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A TICTAC projekt célja a figyelem felkeltése az európai
programok és eszközök iránt az önkormányzatokban,
regionális közigazgatásban és más állami
intézményekben dolgozó személyek számára. Ezért a
TICTAC célja az is, hogy felkeltse a felnőtt emberek
figyelmét a helyi közösségekben megjelenő problémák
megoldása iránt.

 
Az Erasmus + TICTAC projekt azoknak az  önkormány-
zatokban,  regionális közigazgatásban és állami
intézményekben dolgozó felnőtt embereknek szól,
akik még nem  ismerték fel az európai kezdeménye-
zésekben való részvétel lehetőségét.

Célok

Célcsoportok

Mindkét projekt termék 6
nyelven lesz elérhető: angol,
cseh, olasz, spanyol, román

és magyar nyelven.



EU támogatási keret: Erasmus+ Program 3
Ismerje meg az EU finanszírozási lehetőségeket!

Kickoff - 1. Partneri Találkozó
A TICTAC projekt első partneri találkozójára 2019. november 29-én, Prágában, a
Skautský Institut-ban került sor. Ezen a találkozón a partnerek megvitatták a projekt
kivitelezési tervét és megállapodtak a következő hat hónapra vonatkozó
intézkedéscsomagban.

Az Erasmus + az Európai Unió
azon támogatási programja,

amely az oktatás, képzés, ifjúság
és sport tevékenységekre

irányul.
Az egyik célja az innováció, az

együttműködés és a reform
támogatása.

Az Erasmus sokféle személy és
szervezet számára nyitott. Ez a
program az európai városok és
községek számára érhető el.
További információ a program

weboldalán található:
https://ec.europa.eu/programmes/

erasmus-plus/about_en

ner
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Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatja. Ez a hírlevél csak a TICTAC partnerség nézeteit
tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban szereplő információk bármilyen
felhasználásáért.

www.mecb.com.mt

https://oneco.org/

http://eracr.cz/

https://apulum.ro/

www.fin-project.com

Diósd Város Önkormányzata
https://diosd.hu/

Projekt partnerek


