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                       Welcome by Jonathan C. BORG & Darlene SCHEMBRI (MECB Ltd)
 

Vítejte u čtvrtého 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 projektoví
partneři pracovali na dokončení
projektových aktivit. Partneři
přeložili  vytvořenou příručku do
různých jazyků, včetně: češtiny,
italštiny, španělštiny, rumunštiny
a maďarštiny. Druhý a poslední
intelektuální výstup projektu,
elektronický kurz TICTAC, je ve 
 své závěrečné fázi a bude brzy
spuštěn. Sledujte náš web pro
více informací. 

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: Granty EHP 

Po několika měsících se partneři mohli fyzicky setkat v září v Seville a v listopadu na Maltě. V 
 rámci setkání se jednalo o dalším postupu implementace projektu TICTAC, konkrétně o
závěrečných fázích vytvoření elektronického kurzu TICTAC a závěrečné multiplikační akci.
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Začněte se seznamovat s dotačními možnostmi EU

Granty EHP jsou financovány Islandem,
Lichtenštejnskem a Norskem. Grant má dva
cíle: přispět k sociálně a ekonomicky rovnější
Evropě a posílit vztahy mezi Islandem,
Lichtenštejnskem a Norskem a 15 přijímajícími
státy v Evropě. V období financování 2014-2021
činí výše grantů EHP 1,5 miliardy EUR.

Pro více informací navštivte  web:
https://eeagrants.org/  

Setkání partnerů v Seville a na Maltě

Partneři na Maltě Partneři v Seville



4Partneři projektu

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/


