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Üdvözöljük az „Aktív városok: Itt az ideje a nemzetközi együttműködésnek” (TICTAC) című, az
Erasmus+ Program keretében futó projektünk harmadik hírlevelében. Ezzel a hírlevelünkkel arra
törekszünk, hogy az érintett feleket tájékoztassuk a TICTAC projekt tevékenységeiről,
eredményeiről és eseményeiről. Az elmúlt hónapokban a TICTAC partnerei folytatták a munkát ezen
projektben annak érdekében, hogy az európai önkormányzatok, régiók és városok számára
biztosítsák a szükséges információkat az uniós finanszírozási lehetőségekről. A projekt célja az
érdekelt döntéshozók tájékoztatása a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségekről, ezzel
elősegítve projektek életre keltését.
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Aktív városok: itt az ideje a
nemzetközi együttműködésnek



A Projekt célja és célcsoportja

Az elmúlt hónapokban a projektpartnerek az
Útmutató elkészítésén dolgoztak. A partnerek
kutatást folytattak annak érdekében, hogy az
érdekelt felek számára biztosítsák a
pályázáshoz szükséges releváns információkat.
Az Útmutató különféle fejezetei útmutatást
nyújtanak a projektpályázatokhoz. Az Útmutató
fő tartalmi egységei: EU-s finanszírozási
lehetőségek, a támogatások jelentősége
városok számára, a lehetőségek hatékony
felhasználása, ill. a legjobb gyakorlatok példái.
Ezek az információk segítséget adnak az
olvasóknak ahhoz, hogy sikereket érjenek el a
projektfinanszírozási pályázatokban, valamint a
projektek végrehajtásában. Az Útmutató
jelenleg tesztelési szakaszban van, és a
következő hetekben jelenik meg.

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.
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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

Célcsoport

PrEddig végzett munkánk



EU támogatási keret: Interreg

A 2021–2027 közötti finanszírozási ciklusban az Interreg öt olyan beruházási
prioritásra fog összpontosítani, amelyek megvalósítására az EU a legalkalmasabb:
1 Intelligensebb Európa: innováció, digitalizálás, gazdasági átalakítás és a kkv-k 
   támogatása révén.
2. Zöldebb, széndioxid-mentes Európa: a Párizsi Megállapodás végrehajtása és 
    beruházások az energiaátmenetbe.
3. Összekötöttebb Európa stratégiai közlekedési és digitális hálózatokkal.
4. Szociálisabb Európa a szociális jogok európai pillérének megvalósítása révén.
5. A polgárokhoz közelebb álló Európa a helyi vezetésű fejlesztési stratégiák 
    támogatásával.
 
Nagy hangsúlyt kapnak a digitális és a zöld célkitűzések. Új kritériumok kerültek
bevezetésre, mint például a fiatalok munkanélkülisége, alacsony iskolai végzettség és
éghajlatváltozás, hogy jobban tükrözzék a valóságot az alapoknál. A legtávolabbi
régiók továbbra is részesülnek különleges uniós támogatásban.

A partnerek egy online megbeszélésen találkoztak, hogy megvitassák a TICTAC projekt
további lépéseit, különös tekintettel az Útmutató elkészítésének utolsó szakaszaira.
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Ismerje meg az EU finanszírozási lehetőségeket!

Online találkozó 
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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


