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Timp pentru cooperare internațională:
Orașe active
Cuvânt de introducere -Jonathan C. BORG & Darlene SCHEMBRI (MECB Ltd)
Bine ați venit la cel de-al patrulea buletin informativ al proiectului Erasmus+: Time for International
CooperaTion: Active Cities, acronim TICTAC. Prin intermediul acestui buletin informativ, ne propunem să
informăm părțile interesate relevante cu privire la activitățile, realizările 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 oportunitățile de
finanțare disponibile pentru a contribui la aducerea la viață a proiectelor lor.

Scopul proiectului și grupul țintă

Scop

Țintă
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Scopul proiectului TICTAC este de a informa
administratorii regionali și municipali cu privire la
oportunitățile de finanțare europeană. Prin urmare,
obiectivul TICTAC este, de asemenea, de a crește
interesul persoanelor adulte de a găsi soluții
financiare prin intermediul fluxurilor de finanțare ale
UE, care sunt conectate la comunitatea locală.

Proiectul Erasmus+ TICTAC se adresează adulților,
persoanelor care lucrează în municipii, regionale
administrațiile și instituțiile publice care ratează
oportunitățile financiare oferite de inițiativele
europene.

Activități derulate
În ultimele luni, partenerii
proiectului au lucrat la finalizarea
proiectului. Partenerii au adaptat
Ghidul în diferite limbi, printre
care: cehă, italiană, spaniolă,
română și maghiară.
Al doilea și ultimul rezultat
intelectual al proiectului, cursul
electronic TICTAC este în etapa
finală și va fi lansat în curând, așa
rămâneți aproape!

Colțul finanțărilor UE: Granturile SEE
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Începeți să vă familiarizați cu oportunitățile de finanțare ale UE

Granturile SEE sunt finanțate de Islanda,
Liechtenstein și Norvegia. Grantul are două
obiective: să contribuie la o Europă egală din
punct de vedere social și economic și să
consolideze
relațiile
dintre
Islanda,
Liechtenstein și Norvegia și cele 15 state
beneficiare din Europa. În perioada de finanțare
2014-2021, Granturile SEE se ridică la 1,5
miliarde EUR.
Pentru
mai
multe
https://eeagrants.org/

informații,

vizitați:

Întâlniri cu partenerii din Sevilla și Malta
După câteva luni, partenerii s-au putut întâlni fizic la Sevilla și Malta în lunile septembrie, respectiv
noiembrie. Au fost discutate următoarele etape specifice implementării proiectului TICTAC, și anume,
finalizarea platformei e-learning TIC-TAC, respectiv pregătirea evenimentului de multiplicare.

Parteneri în Sevilla

Parteneri în Malta

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 a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest buletin informativ
reflectă doar punctele de vedere ale parteneriatului TICTAC, iar Comisia nu poate fi trasă
la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.

