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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
•

25 lat działalności - Fundacja została ustanowiona przez – działającego w imieniu
skarbu państwa - Ministra Edukacji Narodowej.

•

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ma za zadanie wpierać działania
konstytucyjnych organów państwa w pracach na rzecz reformy i rozwoju systemu
edukacji w Polsce.

•

Celem Fundacji jest wspieranie działań, które przyczyniają się do poprawy jakości i
efektywności systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń oraz ich otwarcia
na świat.

Programy i inicjatywy FRSE
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Programy zakończone

STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY)

STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (AKCJE)
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Art 165 TFUE

(Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)

1. Unia przyczynia się do wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego
szczególny charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję
społeczną i edukacyjną.
2. Działanie Unii zmierza do :
(…) rozwoju europejskiego wymiaru sportu, przez popieranie uczciwości i dostępności we współzawodnictwie
sportowym oraz współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za sport, jak również przez ochronę
integralności fizycznej i psychicznej sportowców, w szczególności tych najmłodszych.
4. Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym artykule:
(…) - Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, przyjmują środki zachęcające, z wyłączeniem
jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich; - Rada przyjmuje
zalecenia na wniosek Komisji.

SPORT W POLSCE – potencjał dla Erasmus+ Sport


Zadania JST związane ze sportem - kultura fizyczna i turystyka.



Najpopularniejszymi zajęciami sportowymi lub sportowo-rekreacyjnymi w Polsce są: jazda na
rowerze 72% i pływanie 40%. Polacy często uprawiają także jogging i nordic walking 17%, zajęcia
ogólnorozwojowe i poprawiające kondycję fizyczną 13%.



w 2016 r. w Polsce działało 14858 klubów sportowych.



W 2014 r. sportowcy mieli do dyspozycji 2386 stadionów, spośród których 57,3% to stadiony
piłkarskie, 39,4% stadiony wielofunkcyjne, 6594 boisk do gier wielkich piłka nożna, 2643 boisk do
gier małych (koszykówka, piłki ręcznej, itp.), 2704 boisk uniwersalnych oraz 2039 kortów
tenisowych. Było też 567 dużych hal sportowych wielofunkcyjnych. Funkcjonowały 521 pozaszkolne
pływalnie kryte i 236 szkolne kryte pływalnie.



W 2014 r. miłośnicy sportów zimowych mieli do dyspozycji 250 lodowisk sztucznie mrożonych, 18
skoczni narciarskich, 12 torów saneczkowych, 7 torów łyżwiarskich oraz 262,4 km tras narciarskich
zjazdowych i 767,8 km biegowych.

Złożone wnioski w programie Erasmus+ Sport
Złożone wnioski
koordynatorów

Z Polski

Z Europy

2014

35

477

2015

16

341

2016

11

369

2017

20

410

2018

19

540

Pięć lat

101

2137

3

27.03.2019

Polskie projekty Erasmus+ Sport – polscy koordynatorzy
2014

2015

2016

2017

2018

razem

Wydarzenia

1

-

1

-

-

2

Współpraca partnerska (5)

1

1

-

1

3

6

Współpraca partnerska (3)

-

-

3

5

4

12

RAZEM

2

1

4

6

7

20

Dzialanie

Projekty zrealizowane - statystyki…
Współpraca partnerska

2014

2015

2016

2017

2018

razem

39

40

54

66

69

268

Mała współpraca partnerska

Niekomercyjne imprezy
sportowe

-

-

60

84

119

263

3+3

3

5

10

8

32

-

5

8

-

-

13

-

5

13

-

-

18

EWoS – współpraca partnerska

EWoS – niekomercyjne imprezy

593

Erasmus+ Sport 2018 – wskaźnik sukcesu

 Kwalifikowanych aplikacji – 36% wybranych
 Niekomercyjne imprezy sportowe – 14%
 Współpraca partnerska– 31%
 Mała współpraca partnerska– 49%
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Beneficjenci i wnioskodawcy
w polskich projektach Erasmus+ Sport
•

Polska Narodowa Agencja programu Erasmus+ przeprowadziła w drugiej połowie
2017 roku badanie, którego celem było poznanie potrzeb informacyjnych
polskich organizacji aplikujących o środki w programie Erasmus+ Sport.

•

Badaniem objęte zostały zarówno organizacje, które otrzymały dofinansowanie,
jak i te podmioty, którym nie udało się uzyskać dofinansowania, mimo złożenia
wniosku.

•

Dokonano analizy odpowiedzi na pytania ankietowe dotyczące procesu
aplikowania, udzielone przez podmioty, które pomyślnie przeszły przez procedurę
selekcyjną, z odpowiedziami tych organizacji, które nie uzyskały dofinansowania w
procedurze selekcyjnej.

Podział respondentów badania
Czy ubiegali się Państwo o
dofinansowanie projektu
Erasmus+ Sport ?

25%
5%
70%

Tak, i projekt otrzymał
dofinansowanie
Tak, ale projekt nie
otrzymał
dofinansowania
Nie, ponieważ
zrezygnowano ze
składania wniosku
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Powody rezygnacji ze składania wniosku:
z powodu braku
czasu

24%

23%

ponieważ było to
zbyt skomplikowane
z powodu bariery
językowej

12%
41%

z innych przyczyn

Deklaracja składania wniosków w kolejnych latach w
programie Erasmus+ Sport?
11%
17%

7%
Tak

82%
Projekt otrzymał dofinansowanie

17%
66%

Nie

Projekt nie otrzymał dofinansowania

Mocne strony polskich beneficjentów
•

brak istotnych przeszkód w postaci bariery językowej dla większości wnioskodawców,

•

gotowość do odpowiedniej modyfikacji projektu przez polskich beneficjentów,

•

podtrzymanie zainteresowanie programem wnioskodawców, którzy nie otrzymali
dofinansowania,

•

zamiar ponownego ubiegania się o środki przez większość wnioskodawców, którzy
nie otrzymali dofinansowania w (66%).

•

szukanie pomocy w tym chęć konsultacji z MSiT lub FRSE,

•

gotowość beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie, do dzielenia się wiedzą
i dobrymi praktykami.

Szanse
•

wysokie zainteresowanie pomocą ze stronyMSiT lub FRSE dotyczącymi Erasmus+
Sport – możliwość wykorzystania informacji w procesie przygotowywania wniosku,

•

zwiększony udział polskich wnioskodawców w programie Erasmus+ Sport.
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Słabe strony polskich beneficjentów
•
•
•
•
•
•

1/3 wnioskodawców aplikujących bezskutecznie nie zapoznała się
z Przewodnikiem po programie Erasmus+
zbyt późne rozpoczynanie pisania wniosku,
problemy z zawiązaniem partnerstwa i w konsekwencji niska liczba aplikacji
dotyczących współpracy partnerskiej,
rezygnowanie ze składania wniosku przez organizacje mimo podjęcia próby
przygotowania projektu – projekt osoby nie instytucji,
niewystarczające zainteresowanie źródłowymi informacjami dotyczącymi programu
Erasmus+ Sport,
Bardzo słabe korzystanie ze źródeł wiedzy - EACEA i KE,

Zagrożenia
•
•

trudność w wypełnieniu niektórych pól wniosku wskazana przez 67 % (!!!)
wnioskodawców, którzy nie otrzymali dofinansowania
problemy z rozliczeniem finansowym projektu deklarowane przez 25% (!!!)
beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie

ERASMUS+ SPORT W 2019 r.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Tadeusz Wojciechowski
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Erasmus+ Sport,
czyli jak wpisać się w polityki Unii Europejskiej

Plan Prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2017–2020

1. 1. Priorytety: uczciwość w sporcie, gospodarczy wymiar sportu oraz
sport i społeczeństwo.
2.
3. 2. Metody pracy: grupy eksperckie (2); konferencje; badania;
spotkania ekspertów - klastry, spotkania ministrów.
4. 3. Wyniki/rezultaty prac: zalecenia, dobre praktyki, raporty,
wytyczne…

Badania
Biała
Księga
Rezolucje
Parlamentu
Europejskiego

Dokumenty
Komisji
Europejskiej

Dokumenty
europejskie w
dziedzinie sportu

Dokumenty
grup
eksperckich
Konkluzje
Rady UE

Wytyczne
UE

(‘wspólne przesłania/
stanowiska polityczne’)

Plany Prac

8

27.03.2019

Promocja
aktywności
fizycznej
Przemoc

Walka z
dopingiem

Kariera
dwutorowa
sportowców

Tematy
zainteresowania UE
w obszarze sportu

Wpływ sportu
na
gospodarkę
Wolontariat

Włączenie
społeczne

Kwalifikacje
w sporcie
Dobre
zarządzanie

Budżet Erasmus+ Sport (2014 – 2020)
Corocznie
rosnący
budżet
2019 -

Łącznie:

59,6 M€

265,94M €

Średnio:
38M
€/rocznie

Sport dla
wszystkich

Erasmus+ sport - budżet 2019

Erasmus+ Sport : 59,4 mln €
 Współpraca partnerska (35.8 mln €)
 Mała współpraca partnerska (8 mln €)
 Niekomercyjne imprezy sportowe (5 mln €)
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ERASMUS+ Sport
 • Narzędzie wdrażania polityki
 • Promowanie sportu na poziomie najbliższym obywatelowi
 • Wymiana dobrych praktyk
 • Coroczne priorytety
 • Projekty: współpraca partnerska (3 lub 5 krajów);
niekomercyjne imprezy sportowe

Erasmus+ : sport > Actions

Collaborative
Partnerships

Small
Collaborative
Partnerships

Not-for-profit
European
Sport Event

Cele Erasmus+ Sport
1. Eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości
w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów
sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji
i dyskryminacji;
2. Promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery
dwutorowej sportowców;
3. 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.
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Mała współpraca partnerska - Priorytety
 stymulowanie włączenia społecznego i równych szans w dziedzinie sportu;
 promowanie tradycyjnych sportów i dyscyplin;
 wspieranie mobilności wolontariuszy, trenerów, kierowników i pracowników
sportowych organizacji non profit;
 ochronę 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.

Współpraca partnerska - Priorytety
1.

zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w szczególności poprzez wspieranie
wdrażania zalecenia Rady w sprawie propagowania we wszystkich sektorach prozdrowotnej
aktywności fizycznej oraz przestrzeganie wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej
i wezwania z Tartu do działań na rzecz zdrowego trybu życia;

2.

zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w szczególności poprzez wspieranie
Europejskiego Tygodnia Sportu;

3.

wspieranie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport, ze szczególnym naciskiem na rozwój
umiejętności, a także wspieranie wdrażania wytycznych UE dotyczących kariery dwutorowej
sportowców;

4.

promowanie wolontariatu w sporcie;

5.

walkę z dopingiem, przede wszystkim w środowiskach rekreacyjnych;

6.

walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych;

7.

doskonalenie dobrego zarządzania w sporcie;

8.

zapobieganie przemocy oraz zwalczanie rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji w sporcie;

9.

stymulowanie włączenia społecznego i równych szans w dziedzinie sportu.

Collaborative Partnerships - Activities

tworzenie sieci
kontaktów

wymianę
dobrych
praktyk

gromadzenie
danych

podnoszenie
świadomości

wdrażanie
modułów, narzędzi
edukacyjnych
i szkoleniowych

wspieranie
edukacji w
dziedzinie sportu

Promowanie sportów
tradycyjnych

konferencje,
seminaria,
spotkania,
wydarzenia
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Współpraca partnerska – Podział budżetu
 około 30% budżetu będzie przeznaczone na realizację priorytetów 1 i 2 (projekty
wspierające uprawianie sportu i aktywność fizyczną);
 około 20% budżetu będzie przeznaczone na realizację priorytetów 3 i 4 (projekty
wspierające edukację w dziedzinie sportu i poprzez sport, ze szczególnym naciskiem na
rozwój umiejętności, a także projekty wspierające wdrażanie wytycznych UE dotyczących
kariery dwutorowej sportowców oraz projekty wspierające wolontariat w sporcie);
 około 20 % budżetu będzie przeznaczone na realizację priorytetów 5, 6 i 7 (projekty
wspierające uczciwość w sporcie, np. związane z tematyką antydopingową, zwalczające
ustawianie wyników czy wspierające dobre zarządzenie w sporcie);
 około 30 % budżetu będzie przeznaczone na realizację priorytetów 8 i 9 (projekty mające
na celu przeciwdziałanie przemocy, rasizmowi, dyskryminacji i brakowi tolerancji w sporcie,
projekty mające na celu wspieranie włączenia społecznego i równości szans w sporcie).

Niekomercyjne imprezy sportowe - Priorytety

 wolontariat w sporcie;
 włączenie społeczne poprzez sport;
 równości płci w sporcie;
 aktywność fizyczna wpływająca na poprawę stanu zdrowia;
 promocja Europejskiego Tygodnia Sportu.

Not-for-profit European Sport Events - Activities
Działania
towarzyszące

Działania
edukacyjne
Wydarzenie

Działania
upamiętniające

Nieuprawnione działania
•

Zawody sportowe organizowane regularnie przez międzynarodowe,
europejskie lub krajowe federacje/ligi sportowe;

•

Zawody sportowe kategorii zawodowej.

36
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Niekomercyjne imprezy sportowe – Podział budżetu


około 30% na imprezy odbywające się w ramach realizacji działań
Europejskiego Tygodnia Sportu;

 około 70% na imprezy niepowiązane z Europejskim Tygodniem
Sportu (np. związane z wolontariatem w sporcie, włączaniem
społecznym poprzez sport, równością płci w sporcie, prozdrowotną
aktywnością fizyczną).

WSPÓŁPRACA
PARTNERSKA NA
MNIEJSZĄ SKALĘ
Termin składania wniosku
Miejsce składania wniosku

WSPÓŁPRACA
PARTNERSKA

NIEKOMERCYJNE EUROPEJSKIE
WYDARZENIE SPORTOWE

04.04.2019, g. 12:00
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Maksymalny grant na
działania
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
Uczestnicy z 10 krajów

Minimalna liczba
3 z 3 krajów
partnerów/ uczestników
mechanizm finansowania
dofinansowanie kosztów
Dofinansowanie 80%
jednostkowych
I rata 70% grantu

5 z 5 krajów

Okres realizacji (miesiące)

12/18/24

12/18/24/30/36

Do 12

Grant agreement

Grant agreement

Grant decision

Typ umowy

dofinansowanie
kosztów
jednostkowych

koszty rzeczywiste, do 80 % kosztów
kwalifikowalnych

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
 Adekwatność projektu – 30 punktów
 Jakość planu projektu i jego realizacji – 20 punktów
 Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metody współpracy – 20
punktów
 Wpływ i upowszechnianie projektu – 30 punktów

•

MIN 60 punktów (w tym 50% w każdej kategorii)
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Wskazówki do stosowania kryteriów przyznawania środków
Kryterium

Adekwatność
projektu

Opis kryterium

Wskazówki

Propozycja projektu przygotowana w W sposób jasny i oczywisty odnieść się do celów i priorytetów
oparciu o cele polityk UE w dziedzinie programu i akcji oraz obszaru sektorowego
objętej wnioskowaniem
Uwzględnić wymiar europejski projektu
Propozycja projektu niesie wartość
dodaną na poziomie Unii Europejskiej
Jasno określone, realistyczne cele,
odpowiadające na potrzeby grup
docelowych

Uzasadnić potrzebę realizacji działań w projekcie

Nowatorski charakter propozycji
projektu

Poprzeć przekonującymi argumentami deklaracje w zakresie
innowacyjności projektu

Spójność pomiędzy celami projektu,
jego metodologią, działaniami i
proponowanym budżetem

Nie mylić celów, rezultatów, produktów i działań

Precyzyjnie zdefiniować i wnikliwie opisać grupę docelową

Nie kopiować informacji z wcześniejszych aplikacji
Uwzględnić we wniosku nawet informacje oczywiste (dla

Jakość
wnioskodawcy)
proponowanyc
Zapewnić spójność pomiędzy poszczególnymi częściami wniosku
h działań i ich
Uwypuklić analizę czynników ryzyka w projekcie
Jakość i wykonalność
zaproponowanej metodologii projektu
realizacji
Jakość, spójność i przejrzystość
planu działań

Plan działania winien uwzględniać wszystkie wątki działań w
projekcie, harmonogram projektu powinien być wykonalny

Wskazówki do stosowania kryteriów przyznawania środków
Doświadczenie
i poziom grupy
realizującej projekt
oraz jakość umów
partnerskich

Odpowiednia liczba partnerów o

Uwzględnić we wniosku nawet informacje oczywiste (dla

odpowiednim profilu działalności i

wnioskodawcy),uwydatnić wymiar europejski projektu

adekwatnym doświadczeniu
Odpowiedni podział obowiązków i

Wszyscy partnerzy uczestniczą w realizacji projektu, partnerstwo w

zadań aktywnie angażujący

podejmowaniu decyzji, jasna i czytelna struktura zarządzania w

wszystkich partnerów

projekcie, czytelne przepływy środków

Spodziewany wpływ na uczestników, Patrzenie na projekt zarówno w perspektywie krótkoterminowego jak i

Wpływ
i upowszechnianie

zaangażowane organizacje oraz

długoterminowego interesu organizacji

otoczenie projektu

Pogłębiona analiza oddziaływania projektu na grupy beneficjentów

Jakość działań zapewniających

Poprzeć argumentami deklaracje w zakresie innowacyjności projektu

trwałość projektu

oraz trwałości jego rezultatów i oddziaływania w przyszłości

Jakość działań ewaluujących

Uwzględnić perspektywę zmiany społecznej, uwzględnić metody

rezultaty projektu

ewaluacji projektu, uwzględnić wskaźniki ewaluacji

Jakość planowanych działań

Przedstawić ciekawy i adekwatny do projektu pomysł na

upowszechniających

upowszechnianie rezultatów, przedstawić plan komunikacji w
projekcie
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PROCEDURA WNIOSKOWANIA

Tadeusz Wojciechowski

REJESTRACJA NA PORTALU UŻYTKOWNIKA
1. EU Login (dawniej: ECAS account )
2. PIC code (portal użytkownika )
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
3. https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
4. Download of e-Form http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
Jak złożyć wniosek? / How to apply? http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/

PAKIET DOKUMENTÓW DO WNIOSKU

Wniosek on-line wraz z dołączonymi dokumentami:

•
•
•

formularz zawierający szczegółowy opis projektu;
formularz budżetu projektu;
oświadczenia.
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NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA INFORMACJI
ERASMUS+ SPORT

Tadeusz Wojciechowski

http://ec.europa.eu/sport/
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Strona internetowa

Strona internetowa

Agencji Wykonawczej ds. Edukacji,
Kultury i Sektora Audiowizualnego

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Komisji Europejskiej

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

Strona internetowa akcji
centralnych programu
Erasmus+
https://erasmusplus.org.pl/sektor
y/projekty-centralne-i-sport/

Strona internetowa
Ministerstwa Sportu i Turystyki
http://www.msport.gov.pl/dofinans
owanie-projektow/erasmus-plussport
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Strona internetowa EACEA
https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/actions/sport

Jak poruszać się
po stronie EACEA?

Jak poruszać się po stronie EACEA?

Formularze wniosków
wraz z obowiązującymi
załącznikami są dostępne na
stronie EACEA:

https://eacea.ec.europa.e
u/about-eacea/electronicapplication-formseforms_en
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Źródła wiedzy o projektach Erasmus+
(w tym związanych ze sportem)

Erasmus+
platform for
dissemination
and exploitation
of project results

Podstawowe dokumenty
dla beneficjentów programu Erasmus+

•
•
•

Zaproszenie do składania wniosków.
Przewodnik po programie Erasmus+.
Plan pracy Komisji Europejskiej dot.
realizacji programu Erasmus+.
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Projekty pilotażowe https://ec.europa.eu/sport/calls_en

Projekty pilotażowe 2017
2017
- Wspieranie poprzez sport młodzieży zagrożonej radykalizacją (EUR
750.000; 38 aplikacji; 14 wybranych projektów)
https://ec.europa.eu/sport/news/2017/results-calls-proposals-two-pilot-projects-sport-and-refugees-and-sport-against_en

- Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego uchodźców (EUR
1.000.000; 101 aplikacji; 19 wybranych projektów)
https://ec.europa.eu/sport/news/2017/results-calls-proposals-two-pilot-projects-sport-and-refugees-and-sport-against_en

Projekty pilotażowe 2018
2018
- Mobilność: Wymiana trenerów i pracowników organizacji sportowych (EUR
1.2 M; 39 aplikacji; 7 wybranych projektów)
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s15-2018_en

- Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego uchodźców (EUR
1.4 M; 96 aplikacji; 24 wybranych projektów)
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s16-2018-integration-social-inclusion-refugees_en

- Sport na poziomie lokalnym (EUR 1 M; 21 aplikacji; 4 wybrane projekty)
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en

20

27.03.2019

Projekty pilotażowe 2019
Mobilność – wymiana sportowców i trenerów
Sport jako narzędzie integracji
Sport jako narzędzie w walce z radykalizacja młodzieży

Pilot Projects and Preparatory Actions 2019:
•

"Monitoring and coaching, through sports, of youngsters at risk of
radicalisation" (3 million)

•

"Sport as a tool for integration and social inclusion of refugees“ (2 million)

•

"Exchange and mobility in sport" (1.5 million)

Calls will be available here:

https://ec.europa.eu/sport/calls_en
Launching –approx. mid-April

Sport
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Towarzystwo Sportowe IRON MAN
Sport Association
Gogolin/ Poland

Warszawa, 2018 r.

Projekt pilotażowy
Study Visits Programme for grassroots trainers
Start:

1.01.2019
24 miesiące

Razem:

222.040,00 EUR

Kraje uczestniczące:
EU (PL, UK, DK, DE, RO, HR) + Eastern Partnership (Lot 2)
Armenia, Azerbejdżan, Bialoruś, Gruzja, Mołdowa, Ukraina

Każda wizyta studyjna koncentruje się na temacie, w którym
specjalizuje się zagraniczny partner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

General workout for children aged 6-10, Poland
Diversity and inclusion. Power of the football methodology to tackle the
challenges of racism, violence, and radicalism faced by youth of migrant
and refugee backgrounds, United Kingdom,
Sports projects for children from environments threatened by social
exclusion, Ukraina
Issues and opportunities for women's participation in sport and exercise,
Danmark
Supporting athletes to pursue a dual career– the way to European model,
Poland
Sport and corporate social responsibility, Germany
National, ethnic and liquistic minorities and sport, Romania
Mental training in football practice, Croatia
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Uczestnicy Razem -

20 / wyjazd
160 trenerów, personelu klubów sportowych –
zaangażowani w organizacje grassroots.

Cele:
-

edukacja,
networking, nawiązanie trwałych kontaktów pomiędzy
personelem klubów z różnych państw,

Program:
Priorytet:

Erasmus+ Collaborative partnerships
Dual career & Volunteering

Projekt:

Trainer 1.0 BETA

Start:

1.01.2019
24 miesiące
284.870,00 EUR

Total:

Kraje uczestniczące:
Polska (2), Albania, Chorwacja, Cypr, Dania, Grecja, Hiszpania,
Macedonia, Włochy,

Cele projektu:
1. Promowanie pozytywnych zachowań wśród młodych
sportowców poprzez podnoszenie świadomości
odnośnie potrzeby przygotowania "strategii wyjścia" po
zakończeniu kariery sportowej
2. Wstępna analiza predyspozycji do zawodu trenera
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Inne przykłady działań na rzecz sportu w Erasmusie+
•
•
•
•
•
•

•
•

Sektor: Młodzież
Piłka nożna może zmienić - strategia i rozwój sportowych programów społecznych w
Polsce i Republice Czeskiej
Bardziej aktywny, bardziej zdrowszy - propagowanie różnych form rekreacji
Sektor: Edukacja Szkolna
wdrożenie gier i zabaw sportowych jako integralnej części procesu dydaktycznego oraz
promowanie zdrowego stylu życia
innowacyjna metoda nauki języka niemieckiego z wykorzystaniem treningów piłkarskich Niemiecko-Polskie Szkółki Piłki Nożnej
Sektor: Kształcenie I Szkolenie Zawodowe
Kompetencje trenerskie na miarę SL Benfica - zagraniczne staże trenerskie

TIPS & TRICKS W ERASMUSIE + SPORT

Tadeusz Wojciechowski

Wypełniając dokumenty wniosku NALEŻY:
•

upewnić się, że projekt spełnia wymogi programu Erasmus+, sprawdzając priorytety i wymagania
danego zaproszenia do składania wniosków;

•

uwzględnić związek z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi dokumentami dotyczącymi polityk i
strategii w obszarze, do którego odnosi się wniosek;

•
•

uważnie zapoznać się z pakietem dokumentów składanymi razem z e-formularzem;
dopilnować, aby współpraca partnerska została drobiazgowo omówiona, a zadania uzgodnione
(podział obowiązków, budżet);

•
•

zapewnić, aby projekt wpisywał się w działania własnej instytucji czy organizacji;
zapewnić spójność pomiędzy poszczególnymi częściami wniosku.
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Wypełniając dokumenty wniosku NALEŻY:

•
•
•
•
•

Uważać, aby nie mylić celów, rezultatów, produktów i działań w opisach projektu;
nie pomijać informacji oczywistych (dla wnioskodawcy), a nieoczywistych dla ekspertów;
załączyć opis analizy czynników ryzyka w projekcie i zadbać aby nie były one „spłaszczone”;
pamiętać o pogłębionej analizie oddziaływania, wpływu projektu na grupy interesariuszy;
zadbać o ciekawy i adekwatny do zawartości projektu pomysł oraz plan upowszechniania
rezultatów;

•

unikać kopiowania informacji z wcześniejszych wniosków bez wnikliwej analizy ich aktualności
i adekwatności;

•

nie składać deklaracji niepopartych przekonującymi argumentami w zakresie innowacyjności
projektu oraz trwałości jego rezultatów i oddziaływania w przyszłości.

Wypełniając dokumenty wniosku WARTO:

•

pamiętać, że opracowanie projektu to proces czasochłonny i wymaga zaangażowania
pracowników;

•
•

zapewnić bardzo dobry (piszący) zespół projektowy, który przygotuje wartościowy projekt;
pamiętać, że organizacje partnerskie, które nie angażują się w przygotowanie koncepcji,
mogą także nie angażować się w wystarczającym stopniu w działania projektowe;

•

pokazać wniosek osobie niezwiązanej z projektem oraz jeszcze raz, przed złożeniem,
sprawdzić wniosek i poprawić ewentualne błędy;

•

złożyć terminowo wniosek.

Przyszłość 2021 - 2027

:

2018/0191 (COD)
Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY
ustanawiające „Erasmus+”: unijny
program na rzecz kształcenia, szkolenia,
młodzieży i sportu oraz uchylające
rozporządzenie (UE)
nr 1288/2013
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Europejski Korpus
Solidarności
Nowy program,
nowe możliwości.
Wspieranie Sportu z Funduszy Europejskich
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Zasięg geograficzny
Wolontariat

Praca/staże
zawodowe

Projekty
Solidarności

Tworzenie sieci
współpracy

Kraje UE

+

+

+

+

Kraje
kandydujące*

+

-

-

+

EFTA/EEA*

+

-

-

+

Szwajcaria*

+

-

-

+

Sąsiadujące
Kraje Partnerskie

+

+

* Na podstawie umów podpisanych z UE dotyczących uczestnictwa tych krajów w Programach UE

WOLONTARIAT

Projekt wolontariatu w ramach
Europejskiego Korpusu Solidarności
Organizacja: Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański
Tytuł projektu: Piłka łączy dzieci i młodzież – projekt wolontariatu krótkoterminowego
Okres realizacji: 1.3.2019-30.09.2019
Cel projektu: przygotowanie i organizacja "VII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Deyna
Cup Junior 2019"
Liczba wolontariuszy: 20 wolontariuszy z Turcji, Hiszpanii i Polski
Zadania dla wolontariuszy: przygotowywanie materiałów informacyjnych, prowadzenie kampanii
w mediach społecznościowych, komunikacja z zespołami, przygotowanie strefy wolontariusza
podczas turnieju, animacja kibiców, prowadzenie warsztatów na temat zdrowego odżywiania,
opieka nad zespołami uczestniczącymi w turnieju
Wnioskowane dofinansowanie: 30 315,00 EUR

27

27.03.2019

FINANSOWANIE
Kategoria

Charakterystyka

Podróż

Koszty jednostkowe/kalkulator

Wsparcie organizacyjne

Koszty zarządzania projektem: 225 EUR/ pax
maks. 4500 EUR projekt
Koszty działań: Koszty jednostkowe na uczestnika: PL 19
EUR/dziennie

Wsparcie procesu włączania

Koszty działań: Koszty jednostkowe na uczestnika: PL 6
EUR/dziennie

Kieszonkowe

Koszty działań: Koszty jednostkowe na uczestnika: PL 4
EUR/dziennie

Wsparcie językowe

OLS lub 150 EUR/uczestnik

Koszty nadzwyczajne

Koszty rzeczywiste

Koszty działań uzupełniających

80% kosztów rzeczywistych

PROJEKTY
SOLIDARNOŚCI

Projekt Solidarności w ramach
Europejskiego Korpusu Solidarności
Organizacja: Stowarzyszenie edukacyjno-kulturalne „Razem”, Czeladź
Tytuł projektu: Sport dla wszystkich.
Okres realizacji: 03.03.2019-02.03.2020
Cel projektu: wykształcenie wśród uczestników potrzeby dbania o własne zdrowie oraz
kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony zdrowia i prowadzenia aktywnego trybu
życia
Grupa docelowa: młodzież i seniorzy z terenu Zagłębia Dąbrowskiego
Działania projektowe: utworzenie 2 grup sportowych: bieganie i nordic walking, prowadzenie
regularnych zajęć dla uczestników i osób zainteresowanych dotyczących sportu i zdrowego
odżywiania
Wnioskowane dofinansowanie: 6 888,00 EUR
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Projekty Solidarności
Kategoria

Charakterystyka

Zarządzanie projektem

500 EUR/ miesiąc

Wsparcie coacha

Maksymalnie: 12 dni
Koszty działań: PL maks. 74 EUR/dzień

Koszty nadzwyczajne

Koszty rzeczywiste

PRACA I STAŻE
ZAWODOWE

Praca i staże zawodowe w Europejskim Korpusie Solidarności
Praca i staże zawodowe to działania, które mają:
•

umożliwić młodym
zawodowego i pracy

ludziom

•

Podnieść kwalifikacje młodych ludzi

•

Ułatwić wejście na rynek pracy

•

Silny wymiar solidarnościowy

zdobycie

doświadczenia
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Staże i miejsca pracy w Europejskim Korpusie Solidarności
Staże:

Praca:

•

Okres stażu w pełnym wymiarze godzin •

•

Długość 2-6 miesięcy (możliwość
wydłużenia do 12)

•

Wynagrodzenie wypłacane przez
pracodawcę

•

Ma silny wymiar edukacyjny

•

Oparty na podpisanej umowie stażu

•

Nie nosi znamion pracy w charakterze
wolontariusza i nie jest zastępstwem
pracy etatowej

•

W kraju/za granicą

Okres pracy w pełnym wymiarze
godzin

•

Długość 3-12 miesięcy

•

Wynagrodzenie wypłacane przez
pracodawcę

•

Ma sprzyjać podnoszeniu kompetencji

•

Oparty na umowie o pracę

•

W kraju/za granicą

PRACA I STAŻE ZAWODOWE
Kategoria

Charakterystyka

Podróż

Koszty jednostkowe/kalkulator

Wsparcie organizacyjne

Koszty zarządzania projektem: 225 EUR pax/maks. 4500 EUR
projekt
Koszty działań: Koszty jednostkowe na uczestnika – PL 6
EUR/dzień

Wsparcie procesu włączania

Koszty działań: Koszty jednostkowe na uczestnika – PL 6 EUR/
dzień

Dodatek relokacyjny

Koszty działań: Koszty jednostkowe na uczestnika – PL 4 EUR/
dzień maks. 180 dni

Wsparcie językowe

150 EUR/uczestnik

Koszty nadzwyczajne

Koszty rzeczywiste

Koszty działań uzupełniających

80% kosztów rzeczywistych

TERMINY
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Terminy Składania Wniosków
Działanie

Termin składania wniosków
na bieżąco

Znak Jakości
Projekty Wolontariatu
Praca i staże zawodowe

5 lutego 2019

30 kwietnia 2019

1 października 2019

Projekty Solidarności

Budżet 2019: ponad 9 000 000 EUR

eks.org.pl
eks@frse.org.pl
EuropeanSolidarityCorps

europejskikorpussolidarnosci
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Pamiętajmy:
1. Programy wdrażają politykę.
2. Rezultaty projektów pomagają budować politykę.
3. Każdy projekt jest ważny.
4. Aplikować!!!
5. Rozpowszechniajmy rezultaty.

Pro memoria
Optiists

Pesimists

Make it success

32

27.03.2019

Dziękuję za uwagę

Tadeusz Wojciechowski
tadeusz.wojciechowski@frse.org.pl

33

