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PROGRAMY REKOMENDOWANE DO DZIAŁAŃ W OBSZARZE SPORTU 

• Erasmus + Sport 

• Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze 

• Europejski Korpus Solidarności 



ERASMUS+ SPORT,  

CZYLI JAK WPISAĆ SIĘ W POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ  



OBSZAR AKTYWNOŚCI PROGRAMU ERASMUS+ SPORT 

SPORT NA POZIOMIE NAJBLIŻSZYM OBYWATELOWI 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

ustanawiające Erasmus+, unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, 

młodzieży i sportu 



WYNIKI ERASMUS+ SPORT W 2020 R. 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ 

Sport 2020 EAC/A02/2019 otrzymano 1142 wnioski, co stanowi rekordowy wzrost o 

50% w porównaniu z zaproszeniem na rok 2019. 

wybrano łącznie 315 projektów. W tym: 

• 121 projektów w ramach partnerstw na rzecz współpracy  

• 180 projektów w ramach partnerstw na rzecz małej współpracy  

• 14 projektów w ramach europejskich, niekomercyjnych imprez sportowych 

 



UDZIAŁ POLSKICH INSTYTUCJI W PROJEKTACH ERASMUS+ SPORT 

 Rok 
Wnioski  złożone 

w całej Europie 

złożone  przez 

polskich 

koordynatorów 

polscy partnerzy w 

projektach 

złożonych E+ sport 

projekty 

zaakceptowane 

w całej Europie 

Projekty 

koordynowane 

prze polskie 

instytucje 

polscy partnerzy w 

projektach 

zaakceptowanych 

 Erasmus+ Sport 

Budżet dla 

polskich instytucji 

w EURO  

2014 477 35 69 45 2 7 504.644 

2015 341 16 63 43 1 8 281.068 

2016 369 11 74 119 3 21 517.745 

2017 410 20 59 162 6 16 533.552 

2018 548 19 37 199 7 12 994.390 

2019 766 23 47 260 7 8 879.728 

2020 1142 40  b.d. 315 11 51 1.514. 000 

  4053 164 
349  

(bez 2020r.) 
1143 37 123 5.225.127 

        160   



PRIORYTETY PROGRAMU ERASMUS+ SPORT W 2020 R.  

PROMOWANIE wolontariatu, włączenia społecznego i równych szans,  znaczenia aktywności 

fizycznej poprawiającej zdrowie, większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla 

wszystkich; 

 

ELIMINOWANIE transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, 

ustawianie zawodów sportowych i przemoc, wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji;  

 

WSPIERANIE dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej zawodowych sportowców. 

 



CELE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ERASMUS+ SPORT 2020 

• zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, 

• wspieranie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport, 

• wspieranie kariery dwutorowej sportowców, 

• promowanie wolontariatu w sporcie, 

• walkę z dopingiem, 

• 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. 



AKCJE W PROGRAMIE ERASMUS+ SPORT 

 

Współpraca 

partnerska   

Współpraca 

partnerska na 

mniejszą skalę  

 

Niekomercyjne 

europejskie  

imprezy sportowe  



TYPY PROJEKTÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ SPORT 

Współpraca partnerska oraz Współpraca partnerska na mniejszą skalę 

ma na celu m.in. podnoszenie świadomości, tworzenie sieci kontaktów, wymiana 

dobrych praktyk, promowanie sportów tradycyjnych, wdrażanie modułów, narzędzi 

edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie sportu. 

 

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe 

służą organizacji europejskiego wydarzenia sportowego z udziałem uczestników z co 

najmniej 10 krajów oraz organizacji działań edukacyjnych  

i towarzyszących. 

 

 

 



Strona internetowa Komisji Europejskiej 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_en.htm 
 

  

Strona internetowa Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury 

i Sektora Audiowizualnego 

 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en  

Najważniejsze Źródła informacji 
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Źródła wiedzy o projektach Erasmus+  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/    

Platforma 

ERASMUS+ 

PROJECT 

RESULTS 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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PODSTAWOWE DOKUMENTY  

DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU ERASMUS+ 

• Zaproszenie do składania wniosków na dany rok. 

• Przewodnik po programie Erasmus+. 

• Plan pracy Komisji Europejskiej dot.  

realizacji programu Erasmus+ na dany rok 



PILOT PROJECTS AND PREPARATORY ACTIONS 

(projekty pilotażowe i działania przygotowawcze) 
 

HTTPS://EC.EUROPA.EU/SPORT/CALLS_EN  
 

•Konkursy 2020 roku: 

• Programy i innowacje infrastrukturalne dla sportu masowego 

• Monitorowanie i coaching poprzez sport młodzieży zagrożonej radykalizacją postaw 

• Wymiany i mobilność w sporcie 

• Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego uchodźców 

https://ec.europa.eu/sport/calls_en


  

ERASMUS+ Sport 

KRYTERIA OCENY I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z 

PROGRAMU ERASMUS+ 



KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW 

 Adekwatność (istotność) projektu  

(w odniesieniu do priorytetów programu, jego europejski wymiar i innowacyjny charakter) 

 Jakość proponowanych działań i ich realizacji 

 Doświadczenie i poziom grupy realizującej projekt oraz jakość 

umów partnerskich 

 Wpływ i upowszechnianie 

 
 



Europejski Korpus 

Solidarności. Nowy 

program, nowe 

możliwości. 

 
Wspieranie Sportu z Funduszy Europejskich 

 

 

eks.org.pl 

 

eks@frse.org.pl 





PAMIĘTAJMY: 

1. Programy wdrażają politykę. 

2. Rezultaty projektów pomagają budować politykę. 

3. Każdy projekt jest ważny. 

4. Aplikować!!! 

5. Rozpowszechniajmy rezultaty. 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Tadeusz Wojciechowski 

 

tadeusz.wojciechowski@frse.org.pl 

 

Tel. 728 455 365  

mailto:tadeusz.wojciechowski@frse.org.pl

