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                       Bine ați venit de Jonathan C. BORG & Darlene SCHEMBRI (MECB Ltd)
 
Bine ați venit la cel de-al cincilea și ultimul 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, rezultatele și
evenimentele proiectului TICTAC. În ultimele luni, partenerii TICTAC au finalizat 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 punerea lor în aplicare a proiectelor lor.
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Time for International Cooperation:
Active Cities



Scop & Activitate proiect

De la ultimul newsletter, partenerii
proiectului au lucrat la finalizarea
proiectului. Al doilea și ultimul
rezultat intelectual al proiectului,
cursul electronic TICTAC este acum
disponibil și poate fi accesat aici:
https://edu.euda.eu/  
Partenerii se concentrează pe
organizarea de evenimente de
multiplicare în fiecare țară
parteneră pentru a informa grupul
țintă cu privire la realizările create
în cadrul acestui proiect. 

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 adulților de a găsi soluții financiare prin
intermediul fluxurilor de finanțare ale UE care sunt
conectate la comunitatea locală.

2

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

Scop

Țintă

Activitatea noastră



Colțul de finanțare al UE: Mecanismul
pentru interconectarea Europei

O întâlnire blended a avut loc între parteneri online și la Diósd, Ungaria, în ianuarie 2022. Au fost
discutate detaliile finale ale proiectului TICTAC, în special testarea cursului electronic TICTAC și a
evenimentului final de multiplicare.
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Începeți să vă familiarizați cu oportunitățile de finanțare ale UE

Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) este un instrument
de finanțare al UE pentru promovarea creșterii economice, a locurilor
de muncă și a competitivității prin investiții specifice în infrastructură la
nivel european. Acesta sprijină dezvoltarea unor rețele transeuropene
performante, durabile și interconectate în mod eficient în domeniile
transporturilor, energiei și serviciilor digitale. Investițiile MIE
completează legăturile lipsă din coloana vertebrală energetică, de
transport și digitală a Europei.
MIE aduce beneficii cetățenilor din toate statele membre, deoarece
ușurează călătoriile și devin mai durabile, consolidează securitatea
energetică a Europei, permițând în același timp utilizarea pe scară mai
largă a surselor regenerabile de energie și facilitează interacțiunea
transfrontalieră dintre administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni.

MIE este împărțit în trei sectoare:
Transport
Energie
Digital

Intâlnire blended parteneri

Parteneri în cadrul întâlnirii blended



4Parteneri proiect

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

www.mecb.com.mt

https://oneco.org/

http://eracr.cz/

https://apulum.ro/

www.fin-project.com

https://diosd.hu/


