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              Üdvözlés: Jonathan C. BORG & Darlene SCHEMBRI (MECB Ltd)

Üdvözöljük az „Aktív városok: Itt az ideje a nemzetközi együttműködésnek” (TICTAC ) című, az
Erasmus+ Program keretében futó projektünk negyedik 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 projekt-
partnerek a projekt befejezésén
dolgoztak. A partnerek elkészítették
az Útmutató különböző nyelvű
változatait az angol nyelvű alap-
munka nyomán: cseh, olasz, spanyol,
román és magyar nyelven. A projekt
második és egyben utolsó szellemi 
 termékének, a TICTAC e-tanfolyami
anyagnak az elkészítése az utolsó
szakaszában van, és hamarosan
bemutatásra kerül, kövessék
figyelemmel!

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

Eddig végzett munkánk



EU támogatási program: EGT támogatások

Néhány hónap után végül a partnerek személyesen is találkozhattak Sevillában, illetve Máltán 2021
szeptemberében, ill. novemberében. A megbeszélések elsődleges témái a projekt befejező
munkálatai voltak, kiemelten a TICTAC e-tanfolyamnak és a végső multiplikátor eseménynek a
kivitelezése.
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Ismerje meg az EU finanszírozási lehetőségeket!

Az EGT-támogatásokat Izland, Liechtenstein és
Norvégia finanszírozza. A támogatásnak két
célja van: hozzájárulni egy társadalmilag és
gazdaságilag egyenlőbb Európához, valamint
erősíteni Izland, Liechtenstein és Norvégia,
valamint a 15 kedvezményezett európai állam
közötti kapcsolatokat. A 2014–2021-es
finanszírozási időszakban az EGT-támogatások
összege 1,5 milliárd euró.
További információ: https://eeagrants.org/ 

Partnertalálkozók Sevillában és Máltán 

Partnerek MáltánPartnerek Sevillában 



4Projekt Partnerek

Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatja. Ez a hírlevél csak a TICTAC
partnerségnézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban szereplő
információkbármilyen felhasználásáért.
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