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Vítejte u druhého newsletteru projektu Erasmus+ s názvem TICTAC: Time for International CooperaTion:
Active Cities. Cílem tohoto newsletteru je informovat zainteresované aktéry o činnostech, výstupech a
událostech v implementaci projektu TICTAC. Navzdory vypuknutí pandemie COVID-19 pokračovali
partneři TICTAC v práci na výstupech projektu tak, aby poskytli potřebné informace o možnostech
dotačních příležitostí EU evropským obcím, regionům a městům. 
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Cíle projektu a cílová skupina

Cílem projektu TICTAC je informovat aktéry na
regionální a místní úrovni o dotačních příležitostech EU.

Dalším cílem TICTAC je také zvýšit zájem dospělých o
hledání dotační příležitostí EU určených pro veřejný

sektor.

V posledních měsících provedlo všech
šest partnerů rozhovory a dotazníky s

příslušnými organizacemi s cílem
zjistit jejich potřeby, pokud jde o

možnosti financování z EU. Výsledky
byly analyzovány a zpracovány za

účelem řádného informování
zúčastněných stran o jejich potřebách

v souvislosti se zdroji financování z
EU. V současné době partneři pracují

na tvorbě TICTAC průvodce, který
bude sloužit jako nástroj k

informování zainteresovaných o
možnostech financování měst a

regionů ze strany EU.

2

Projekt Erasmus + TICTAC je zaměřen na jedince pracující
v obcích, regionálních správách a veřejných institucích,

kteří díky neznalosti přichází o finanční příležitosti
poskytované evropskými iniciativami.

Cíle

Cílová
skupina

Odvedená práce



Okénko Dotace EU: HORIZON 2020 3
Začněte se seznamovat s dotačními možnostmi EU

Druhý meeting partnerů projektu
S ohledem na propuknutí koronaviru (COVID-19) bylo druhé setkání na Maltě odloženo na neurčito.
Partneři se nicméně setkali alespoň online, aby prodiskutovali další kroky v procesu implementace
projektu TICTAC.

Horizont 2020 je dosud největším programem EU pro výzkum a inovace.
Jedná se o finanční nástroj pro provádění inovací EU. Zároveň je
stěžejní iniciativou strategie Evropa 2020, jejímž cílem je zajistit
globální konkurenceschopnost Evropy. Zdůrazňuje význam vědy,
vedoucí postavení v průmyslu a řešení společenských výzev.
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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/

Partneři projektu


