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Time for International Cooperation:
Active Cities
Cuvânt de început - Jonathan C. BORG & Darlene SCHEMBRI (MECB Ltd)
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 ultimele
luni, 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 își propune să informeze părțile interesate cu privire la posibilitățile de finanțare disponibile
pentru a ajuta la realizarea proiectelor.

Scopul proiectului & Grupul țintă

Obiectiv

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.

Grup țintă

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.

Realizările noastre până în prezent
În ultimele luni, partenerii proiectului au lucrat
la crearea Ghidului. Partenerii au efectuat
cercetări pentru a oferi părților interesate
informațiile relevante atunci când aplică pentru
finanțare. Au fost dezvoltate diferite secțiuni
ale Ghidului pentru a oferi instrucțiuni cu privire
la elaborarea proiectului. Secțiunile Ghidului
includ: oportunități de finanțare UE, relevanța
fondurilor pentru orașe, utilizarea eficientă a
oportunităților și cele mai bune practici.
Aceaste informații îi va ajuta pe cititori să aibă
succes în elaborarea și aprobarea cererilor de
finanțare a proiectelor, precum și în
implementarea proiectelor. Ghidul se află în
prezent în faza de pilotare și va fi publicat în
următoarele săptămâni.
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Finanțări europene: Interreg
Începeți să vă familiarizați cu oportunitățile de finanțare ale UE
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În perioada de finanțare 2021-2027, Interreg se va concentra pe cinci priorități de investiții,
pe care UE este cea mai bine plasată pentru a le livra:
1 O Europă mai inteligentă, prin inovație, digitalizare, transformare economică și sprijin
pentru IMM-uri.
2. O Europă mai ecologică, fără emisii de carbon, care pune în aplicare Acordul de la Paris și
investește în tranziția energetică.
3. O Europă mai conectată, cu transporturi strategice și rețele digitale.
4. O Europă mai socială, realizând Pilonul european al drepturilor sociale.
5. O Europă mai aproape de cetățeni, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la
nivel local.

Întâlnirea online
Partenerii s-au întâlnit online pentru a discuta despre calea de urmat cu privire la proiectul TICTAC, în
special pentru a discuta etapele finale pentru crearea Ghidului.

Partenerii proiectului
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http://eracr.cz/

https://diosd.hu/

www.fin-project.com

https://apulum.ro/

www.mecb.com.mt

https://oneco.org/
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.

