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Vítejte u třetího newsletteru projektu Erasmus+ TICTAC: Time for International
CooperaTion: Active Cities. Cílem tohoto newsletteru je nejen informovat příslušné
stakeholdery o činnostech, výstupech a událostech projektu TICTAC, ale i rozšiřovat
povědomí o relevantních dotačních příležitostech pro evropské municipality, regiony a
města. 
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Čas na mezinárodní spolupráci: 
Aktivní města



Cíle projektu & Cílová skupina

V posledních měsících se partneři
soustředili především na tvorbu TICTAC
příručky, která je jedním z hlavních výstupů
projektu. Příručka byla vytvořena na
základě výsledků analýzy potřeb s cílovou
skupinou. Příručka je rozdělena  na čtyři
hlavní tematické celky: EU dotační
příležitosti, význam dotací pro města,
efektivní využívání dotačních příležitostí a
osvědčených postupů, přehled příkladů
dobré praxe.  Informace obsažené v 
 příručce by měly pomoci cílové skupině
nejen při získávání dotací, ale i při realizaci
schválených projektů. Průvodce je nyní ve
fázi testovací, přičemž jeho finální verze
bude zveřejněna v nadcházejících týdnech.  

Hlavním cílem projektu TICTAC je zvýšit povědomí o
dotačních 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.
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Cílovou skupinou Erasmus+ projektu TICTAC jsou
zaměstnanci obcí, regionálních správ a dalších
veřejných institucí, které mají možnost zapojovat se
do evropských iniciativ.

Cíl

Cílová
skupina

Výstupy projektu



Okénko Dotace EU: Interreg

Chytřejší Evropa prostřednictvím inovací, digitalizace, ekonomické transformace
a podpory malých a středních podniků.
Ekologičtější Evropa bez uhlíku, implementace Pařížské dohody a investice do
energetického přechodu.
Propojenější Evropa se strategickou dopravou a digitálními sítěmi.
Sociálnější Evropa - plnění evropského pilíře sociálních práv.
Evropa blíže k občanům podporou místních rozvojových strategií.

V programovém období 2021–2027 se Interreg zaměří na pět investičních priorit:

1.

2.

3.
4.
5.

Důraz je kladen na digitální a zelené cíle. Byla přidána nová kritéria, jako je
nezaměstnanost mladých lidí, nízká úroveň vzdělání a změna klimatu, aby lépe
odrážela realitu v praxi. Nejvzdálenější regiony budou i nadále podporovány ze
zvláštní podpory EU.

Partneři se setkali prostřednictvím online schůzky, aby prodiskutovali nádcházející kroky v
implementaci projektu TICTAC. 

3
Začněte se seznamovat s dotačními možnostmi EU

Online Meeting 
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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 


