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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 második hírlevelében. A hírlevél célja az érintettek
tájékoztatása a TICTAC projekt tevékenységeiről, eredményeiről és eseményeiről. A COVID-19 járvány
kitörése ellenére a TICTAC partnerei folytatják a munkát a projekt keretében annak érdekében, hogy
a közreadják a releváns információkat az európai önkormányzatok, régiók és városok részére az
uniós finanszírozási lehetőségeiről. A projekt célja az érdekelt döntéshozók tájékoztatása a
rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségekről, ezzel elősegítve projektek életre keltését.
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nemzetközi együttműködésnek



A Projekt célja és célcsoportja

A TICTAC projekt célja az, hogy tájékoztassa az
önkormányzatokban és regionális közigazgatásban
dolgozó személyeket az uniós finanszírozási
lehetőségekről. Ezért a   TICTAC célja az is, hogy
felkeltse a felnőtt emberek érdeklődését a helyi
közösségek javára felhasználható   EU támogatási
források iránt.

Az elmúlt hónapokban mind a
hat partner interjúkat és
kérdőíveket készített az
érintett szervezetekkel annak
érdekében, hogy azonosítsák
igényeiket az uniós finanszírozá-
si lehetőségekkel kapcsolatban.
A felmérés eredményeinek fel-
használásával kerül sor egy
útmutató (GUIDE) elkészítésére,
ami megfelelő tájékoztatást ad
az EU támogatási forrásokról.
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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

Eddig végzett munkánk



EU támogatási keret: Horizon 2020 3
Ismerje meg az EU finanszírozási lehetőségeket!

Második Partner Találkozó
A koronavírus (COVID-19) járvány kitörése miatt a Máltán tervezett második projekt találkozót
határozatlan időre el kellett halasztanunk. Mindazonáltal a partnerek egy online megbeszélés
keretében találkoztak, hogy megvitassák a TICTAC projekt további lépéseit.

A Horizon 2020 az EU eddigi legnagyobb kutatási és innovációs
programja. További áttöréseket, felfedezéseket és világelsőségeket
ígér azzal, hogy kiváló ötleteket visz a piacra a laboratóriumtól. A
Horizon 2020 az Innovációs Unió megvalósításának pénzügyi eszköze,
ami az Európa 2020 Program kiemelt kezdeményezésként Európa
globális versenyképességének biztosítását célozza. Hangsúlyozza a
kiváló tudományos munkát, az ipari vezető szerepet és a társadalmi
kihívások kezelését.



4

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

https://diosd.hu/

Projekt partnerek


