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Vă prezentăm cel de-al doilea buletin informativ al proiectului Erasmus+ „E timpul pentru Cooperare
Internațională: Orașe Active”, acronim TICTAC. Acest buletin informativ își propune să informeze
părțile interesate relevante cu privire la activitățile, rezultatele și evenimentele proiectului TICTAC. În
ciuda izbucnirii pandemiei COVID-19, partenerii TICTAC au continuat să lucreze la acest proiect
pentru a oferi informațiile necesare cu privire la oportunitățile de finanțare ale UE pentru
municipalitățile, regiunile și orașele europene. Acest proiect vizează informarea părților interesate
cu privire la oportunitățile de finanțare disponibile pentru a contribui la realizarea proiectelor.
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Scopul proiectului & Grupul țintă

Scopul proiectului TICTAC este de a informa și
conștientiza persoanele care lucrează în cadrul
administrațiilor publice despre existența programelor
și instrumentelor europene. De asemenea, obiectivul
TICTAC este de a crește interesul adulților în
soluționarea problemelor din comunitatea
locală.

În ultimele luni, cei șase parteneri au
realizat interviuri și au aplicat
chestionare organizațiilor relevante, în
vederea identificării nevoilor din
domeniul finanțărilor europene.
Rezultatele au fost analizate, urmând
să fie cuprinse într-un ghid, în scopul
informării și sprijinirii persoanelor
interesate de acest subiect. În prezent,
partenerii lucrează pe secțiuni
specifice ale acestui document, pentru
a crea cel mai eficient instrument de
informare cu privire la finanțarea UE
pentru orașe și regiuni.
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Proiectul Erasmus + TICTAC se adresează
persoanelor care lucrează în cadrul administrațiilor
publice și care nu se implică în inițiativele europene,
pierzând, în acest fel, multe oportunități.

Scop

Grup țintă

PrRealizările noastre până în prezent



Finanțări europene: Horizon 2020 3
Începeți să vă familiarizați cu oportunitățile de finanțare ale UE

 A doua întâlnire a partenerilor
Din cauza pandemiei COVID-19, a doua întâlnire din Malta a fost amânată în repetate rânduri.
Cu toate acestea, partenerii s-au întâlnit online pentru a discuta despre modalitățile pe care le
au la dispoziție în vederea implementării în continuare a proiectului TICTAC.

Horizon 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare din
UE. Promite multe descoperiri și premii mondiale, bazându-se pe
idei grozave care iau naștere oriunde. Horizon 2020 reprezintă
instrumentul financiar care implementează „Uniunea Inovării”, o
inițiativă emblematică pentru Europa 2020, ce vizează asigurarea
competitivității europene. Se pune accent pe excelența în știință, pe
conducerea industrială și pe abordarea provocărilor societății.
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Acest proiect este finanțat de către Comisia Europeană. Acest newsletter reflectă viziunea
partenerilor din cadrul proiectului TICTAC, iar Comisia Europeană nu este responsabilă de
conținutul informațiilor cuprinse aici.

www.mecb.com.mt

https://oneco.org/

http://eracr.cz/

https://apulum.ro/

www.fin-project.com

https://diosd.hu/

Partenerii proiectului


