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Erasmus+ Sport
Cele i priorytety
Cele szczegółowe programu Erasmus+ w dziedzinie sportu:
—	eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc,
a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji;
—	promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
—	promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej
poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.
Priorytety Erasmus+ Sport
Oczekuje się, że akcje w dziedzinie sportu przyczynią się do rozwoju europejskiego wymiaru sportu poprzez generowanie i upowszechnianie doświadczeń i wiedzy na temat różnych zagadnień dotyczących sportu na
szczeblu europejskim oraz dzielenie się nimi.
Projekty sportowe wspierane w ramach programu Erasmus+ powinny ostatecznie przyczynić się do zwiększenia poziomu uczestnictwa w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie.
W ujęciu bardziej szczegółowym projekty te przyczynią się do:
—	podniesienia stanu wiedzy oraz świadomości w zakresie sportu i aktywności fizycznej w krajach programu;
—	podniesienia świadomości w zakresie roli sportu w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i korzystnej dla zdrowia aktywności fizycznej;
—	zacieśnienia współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej;
—	zwiększenia udziału organizacji sportowych i innych właściwych organizacji z różnych krajów programu w działalności ulepszonych sieci;
—	usprawnienia wymiany dobrych praktyk.
Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą zapoczątkowaną przez Komisję
Europejską w celu promowania sportu i aktywności fizycznej w krajach
Unii Europejskiej. Od 2017 roku Europejski Tydzień Sportu będzie odbywał
się w stałym terminie 23-30 września.
Europejski Tydzień Sportu będzie organizowany zgodnie z następującym planem: oficjalne otwarcie, impreza przewodnia, cztery dni tematyczne, z których każdy będzie miał inny temat przewodni: edukację, rynek
pracy, zajęcia na świeżym powietrzu, kluby sportowe i kluby fitness.
Informacje dotyczące Europejskiego Tygodnia Sportu 2017 można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/sport.

Erasmus+ Sport
Typy projektów
Współpraca partnerska
Współpraca partnerska to przede wszystkim innowacyjne projekty mające
na celu:
—	zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w tym wspieranie Europejskiego Tygodnia Sportu;
—	wspieranie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport, ze szczególnym
naciskiem na rozwój umiejętności, a także wspieranie wdrażania wytycznych UE dotyczących kariery dwutorowej sportowców;
—	promowanie wolontariatu w sporcie;
—	walkę z dopingiem, przede wszystkim w środowiskach rekreacyjnych;
—	walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych;
—	doskonalenie dobrego zarządzania w sporcie;
—	zapobieganie przemocy oraz zwalczanie rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji w sporcie;
—	
stymulowanie włączenia społecznego i równych szans w dziedzinie sportu.
Współpraca partnerska na mniejszą skalę
Projekt kierowany jest do wszystkich organizacji niekomercyjnych lub organów publicznych działających w obszarze sportu, które będą realizować swoje projekty w odniesieniu do priorytetów tej akcji takich jak:
—	stymulowanie włączania społecznego i równych szans w dziedzinie
sportu;
—	wspieranie mobilności wolontariuszy, trenerów, kierowników i pracowników sportowych organizacji non profit;
—	promowanie tradycyjnych europejskich sportów i dyscyplin;
—	ochrona sportowców, zwłaszcza najmłodszych, przed zagrożeniami dla
zdrowia i bezpieczeństwa poprzez polepszenie sposobów szkolenia
i warunków rozgrywania zawodów;
—	wspieranie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe
Organizacja szeroko zakrojonego europejskiego wydarzenia sportowego
zrealizowanego w jednym kraju lub kilku imprez krajowych realizowanych
jednocześnie w kilku krajach programu. Organizacji imprezy mogą towarzyszyć konferencje i seminaria.
—
—
—
—
—

Celem imprez jest wspieranie:
wolontariatu w sporcie;
włączania społecznego poprzez sport;
równości płci w sporcie;
aktywności fizycznej wpływającej na poprawę stanu zdrowia;
realizacji działań Europejskiego Tygodnia Sportu.

Erasmus+ Sport
Uprawnieni do składania wniosków
Projekty Współpracy partnerskiej
Współpraca partnerska jest otwarta na wszelkiego rodzaju instytucje
publiczne lub organizacje niekomercyjne działające w dziedzinie sportu
i aktywności fizycznej. W zależności od celu i skali projektu we Współpracy
partnerskiej powinni uczestniczyć odpowiedni i różnorodni partnerzy, co
pozwoli na czerpanie korzyści z różnych doświadczeń, profili i wiedzy
fachowej oraz na osiągnięcie rezultatów projektu, które są znaczące
i charakteryzują się wysoką jakością.
Wniosek mogą złożyć m.in.:
—	organ publiczny odpowiedzialny za sport;
—	komitet olimpijski lub krajowa konfederacja sportu;
—	organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym;
—	narodowa liga sportowa;
—	klub sportowy;
—	organizacje reprezentujące sportowców;
—	organizacja lub związki reprezentujące osoby zawodowo związane ze
sportem i wolontariuszy;
—	organizacje typu „sport dla wszystkich”;
—	organizacja działająca w dziedzinie promowania aktywności fizycznej.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe
Wniosek mogą złożyć:
—	organ publiczny;
—	organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym;
—	koordynator imprezy krajowej organizowanej w ramach europejskiej
imprezy sportowej.
Nieuprawnione działania:
— imprezy organizowane regularnie (corocznie);
—	zawody profesjonalne.
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport
www.erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/sport

Minimalna liczba partnerów/
uczestników
Mechanizm finansowania
(szczegóły należy sprawdzić w
Przewodniku dla wnioskodawców)
Okres realizacji

Typ umowy

Współpraca
partnerska

Niekomercyjne Europejskie
IMPREZY sportowe

60 000 €

400 000 €

300 000 €
(w przypadku imprez organizowanych w ramach
Europejskiego Tygodnia Sportu)
500 000 €
(w przypadku imprez niezwiązanych
z Europejskim Tygodniem Sportu)

3 z 3 krajów

5 z 5 krajów

Uczestnicy z 10 krajów

dofinansowanie kosztów
jednostkowych

dofinansowanie kosztów
jednostkowych

koszty rzeczywiste, do 80% kosztów
kwalifikowalnych

12/18/24 miesiące

12/18/24/30/36
miesięcy

do 12 miesięcy

Grant agreement

Grant agreement

Grant decision

Termin składania wniosku

5 kwietnia 2018 r., g. 12:00

Miejsce składania wniosku

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
Formularze wniosków wraz z obowiązującymi załącznikami są dostępne na:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en.

Erasmus+ Sport
Warunki realizacji projektów

Maksymalny grant na działania

Współpraca
partnerska na
mniejszą skalę

Erasmus+ Sport

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ Sport mają się przyczyniać do rozwoju europejskiego wymiaru sportu poprzez rozpowszechnianie i dzielenie się doświadczeniami i wiedzą na temat sportu. Projekty
te powinny przyczyniać się do zwiększenia aktywności fizycznej, uczestnictwa w sporcie oraz wolontariacie.
Program Erasmus+ Sport szczególny nacisk kładzie na projekty dotyczące rozwoju sportu powszechnego, na poziomie najbliższym obywatelowi.
O dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje niekomercyjne (non profit), instytucje publiczne z krajów uprawnionych do udziału w programie
Erasmus+.
Najważniejsze cechy Erasmus+ Sport:
—	Akcja Erasmus+ Sport realizowana jest tylko w ramach projektów centralnych.
—	Projekty centralne są wdrażane i zarządzane przez Komisję Europejską i Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency –
EACEA) w Brukseli.
—	Są to projekty międzynarodowe odpowiadające celom polityki UE
w dziedzinie sportu.
—	Wnioskowanie odbywa się w systemie online bezpośrednio do EACEA.
Najważniejsze źródła informacji o Erasmus+ Sport:
http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/sport/
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.msport.gov.pl/baza-dokumentow-europejskich
http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm

ODWIEDŹ STRONĘ EACEA
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ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
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Erasmus+ to program Unii
Europejskiej na lata 2014–2020
w dziedzinie edukacji, szkoleń,
młodzieży i sportu
Akcje centralne programu Erasmus+ są
kontynuacją dotychczasowych działań
zarządzanych przez Agencję Wykonawczą
ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
(EACEA) w Brukseli. Odpowiadają swoją
strukturą akcjom zdecentralizowanym.
Dodatkowo można wnioskować do akcji Jean
Monnet oraz akcji Sport. Projekty centralne
mają za zadanie odpowiadać na europejskie
priorytety. Promują działania międzysektorowe
oraz współpracę z biznesem i rynkiem pracy.

