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Vítejte u pátého a posledního 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

Od vydání posledního newsletteru
pracovali partneři projektu na jeho
dokončení všech aktivit. Druhý a
poslední intelektuální výstup
projektu, e-learning kurz TICTAC, je
nyní k dispozici zde:
https://edu.euda.eu/  
Partneři se také zaměřují na
pořádání multiplikačních akcí v
každé partnerské zemi, aby
informovali cílovou skupinu o
výstupech vytvořených v rámci
tohoto projektu. 

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: Connecting Europe Facility

V lednu 2022 proběhlo hybridní setkání partnerů online a v maďarském Diósdu. Byly projednány
poslední detaily projektu TICTAC, konkrétně testování elektronického kurzu TICTAC a závěrečné
multiplikační akce.
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Začněte se seznamovat s dotačními možnostmi EU

Nástroj pro propojení Evropy (CEF) je finanční nástroj
EU na podporu růstu, zaměstnanosti a
konkurenceschopnosti prostřednictvím cílených investic
do infrastruktury na evropské úrovni. Podporuje rozvoj
vysoce výkonných, udržitelných a efektivně propojených
transevropských sítí v oblasti dopravy, energetiky a
digitálních služeb. Investice v rámci nástroje CEF
doplňují chybějící články evropské energetické,
dopravní a digitální páteře.

Nástroj pro propojení Evropy přináší výhody lidem ve
všech členských státech, neboť usnadňuje cestování a
zvyšuje jeho udržitelnost, zvyšuje energetickou
bezpečnost Evropy a zároveň umožňuje širší využívání
obnovitelných zdrojů energie a usnadňuje přeshraniční
interakci mezi veřejnou správou, podniky a občany.

Hybridní setkání partnerů 

Partneři během hybridního setkání



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/


