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Üdvözöljük az „Aktív városok: Itt az ideje a Nemzetközi Együttműködésnek” (TICTAC) című, az
Erasmus+ Program keretében futó projektünk ötödik, egyben utolsó hírlevelében. Ezzel a
hírlevelünkkel arra törekszünk, hogy az érintett feleket tájékoztassuk a TICTAC projekt
tevékenységeiről, eredményeiről és eseményeiről. Az utolsó hónapokban a TICTAC partnerei
befejezik a munkát ebben a 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 új projektek életre keltését.
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nemzetközi együttműködésnek



A Projekt célja és célcsoportja

A legutóbbi hírlevél óta a
projektpartnerek a projekt
befejezésén dolgoztak. A projekt
második és egyben utolsó szellemi
terméke, a TICTAC e-tanfolyami
anyag már elkészült, és itt érhető
el: https://edu.euda.eu/
A partnerek most arra
összpontosítanak, hogy minden
partnerországban multiplikátor
rendezvényeket tartsanak, és
tájékoztassák a célcsoportot a
projekt eredményeiről.

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

Elvégzett munkánk



2022 januárjában egy hibrid szervezésű találkozóra került sor a partnerek között: online és
személyesen Magyarországon, Diósd Önkormányzatában, a TICTAC projekt utolsó részleteiről,
konkrétan a TICTAC e-tanfolyam teszteléséről és a záró multiplikátor eseményről.
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Szállítás
Energia
Digitális

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) egy uniós
finanszírozási eszköz, amely a növekedést, a
munkahelyteremtést és a versenyképességet célzott európai
szintű infrastrukturális beruházásokon keresztül támogatja.
Támogatja a nagy teljesítményű, fenntartható és hatékonyan
összekapcsolt transzeurópai hálózatok fejlesztését a
közlekedés, az energia és a digitális szolgáltatások területén.
A CEF beruházásai pótolják Európa energia-, közlekedési és
digitális gerinchálózatának hiányzó láncszemeit.
A CEF minden tagállamban előnyös az emberek számára,
mivel megkönnyíti és fenntarthatóbbá teszi az utazást, fokozza
Európa energiabiztonságát, miközben lehetővé teszi a
megújuló energiaforrások szélesebb körű használatát,
valamint megkönnyíti a határokon átnyúló interakciót a
közigazgatási szervek, a vállalkozások és a polgárok között.
A CEF három szektorra oszlik:

Hibrid Partnertalálkozó 

Partnerek a hibrid találkozó során

EU támogatási program: Connecting Europe Facility (CEF)
Ismerje meg az EU finanszírozási lehetőségeket!



4Projekt Partnerek

Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatja. Ez a hírlevél csak a TICTAC partnerség
nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban szereplő információk
bármilyen felhasználásáért.

www.mecb.com.mt

https://oneco.org/

http://eracr.cz/

https://apulum.ro/

www.fin-project.com

https://diosd.hu/


