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PROPONOWANY PLAN WYSTĄPIENIA

• Omówienie wyników konkursu Erasmus+ Sport w 2020 roku,

• Obszary aktywności w programie Erasmus+ sport, priorytety i cele,

• Typy projektów Erasmus+ Sport

• Projektowane działania w nowym programie – KA 1 i KA 3

• Źródła informacji, Portal - Funding & tender opportunities

• Europejski Tydzień Sportu,

• Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej – posurfujemy po stronie EACEA

• Kryteria oceny i przyznawania środków z programu Erasmus+

• Europejski Korpus Solidarności,

• Kontakty, wsparcie, konsultacje, współpraca

• FAQ



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



POLSKIE INSTYTUCJE 

W PROJEKTACH ERASMUS+ SPORT W 2020 R.

Polscy koordynatorzy - 11 projektów (3 „duże” partnerstwa i 8 „małych” partnerstw) zostało przyjętych do 

realizacji.

Koordynatorzy projektów Partnerskich to m.in. :

• Polski Związek Lekkiej Atletyki – projekt Athletics 4 Health – 325 560 Euro

• + w 23 projektach PL będzie partnerem w tym: Polski Związek Hokeja na Trawie, Polski Związek Golfa, Polski 

Związek Alpinizmu, Polski Związek Unihokeja, AZS, Instytut Sportu, Olimpiady Specjalne Polska, AWF Wrocław i 

Kraków oraz klub Żeglarski HORN Kraków.

Koordynatorzy projektów Partnerskich na małą skalę to m.in.:

• Polski Związek Żeglarski – projekt VolunSailing: supporting the mobility of volunteers in sailing organisations

45 775 Euro

• AZS – projekt Uni)ted forces to support the education of (Uni)versity sport comm(Uni)ty – 50 700 Euro

• + w 28 projektach PL będzie partnerem w tym: Polski Związek Korfballu, AZS, 



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 bd 315 11 51 1.514. 000

4053 164
349

(bez 2020r.)
1143 37 123 5.225.127

160



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



ERASMUS+ SPORT, 

CZYLI JAK WPISAĆ SIĘ W POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ 



PRIORYTETY PROGRAMU ERASMUS+ SPORT 

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

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


Źródła wiedzy o projektach Erasmus+ 

(w tym związanych ze sportem)

Platforma 

ERASMUS+ 

PROJECT 

RESULTS



PODSTAWOWE DOKUMENTY 

DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU ERASMUS+

• Zaproszenie do składania wniosków.

• Przewodnik po programie Erasmus+.

• Plan pracy Komisji Europejskiej dot. 

realizacji programu Erasmus+ na dany rok



PROJEKTY PILOTAŻOWE 2019

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

•Mobilność – wymiana sportowców i trenerów

•Sport jako narzędzie integracji

•Sport jako narzędzie w walce z radykalizacja młodzieży

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


EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU

❑ Inicjatywa Komisji Europejskiej, kampania #BeActive

❑ Święto sportu w UE i w krajach trzecich, obchodzone od 2015 roku, finansowanie w ramach programu Erasmus+

❑ #BeActive Awards: edukacja, miejsce pracy, lokalny bohater

❑ Inauguracja centralna, Europejska Noc Sportu

Kto może się zaangażować?

osoby indywidualne, podmioty publiczne: szkoły, przedszkola, samorządy, kuratoria, organizacje i kluby 

sportowe…każda osoba lub instytucja promująca aktywność fizyczną

Kiedy? 23- 30 września

Gdzie? w klasie, na sali sportowej, na boisku, w parku, na ulicy, w domu, w ogrodzie…

www.etspolska.gov.pl

http://www.etspolska.gov.pl/


ERASMUS+ Sport

KRYTERIA OCENY I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z 

PROGRAMU ERASMUS+



KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

❑ Adekwatność projektu 

❑ Jakość proponowanych działań i ich realizacji

❑ Doświadczenie i poziom grupy realizującej projekt 

oraz jakość umów partnerskich

❑ Wpływ i upowszechnianie



WSKAZÓWKI DO SPEŁNIENIA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW

Kryterium Opis kryterium Wskazówki

Adekwatność 

projektu 

Propozycja projektu przygotowana w 

oparciu o cele polityk UE w 
dziedzinie objętej wnioskowaniem

W sposób jasny i oczywisty odnieść się do celów i priorytetów 

programu i akcji oraz obszaru sektorowego

Propozycja projektu niesie wartość 

dodaną na poziomie Unii 
Europejskiej

Uwzględnić wymiar europejski projektu

Jasno określone, realistyczne cele, 

odpowiadające na potrzeby grup 
docelowych

Uzasadnić potrzebę realizacji działań w projekcie 

Precyzyjnie zdefiniować i wnikliwie opisać grupę docelową 

Nowatorski charakter propozycji 
projektu

Poprzeć przekonującymi argumentami deklaracje w zakresie 
innowacyjności projektu

Jakość 

proponowanych 

działań i ich 

realizacji

Spójność pomiędzy celami projektu, 

jego metodologią, działaniami i 
proponowanym budżetem

Nie mylić celów, rezultatów, produktów i działań

Nie kopiować informacji z wcześniejszych aplikacji 

Uwzględnić we wniosku nawet informacje oczywiste (dla 

wnioskodawcy) 

Zapewnić spójność pomiędzy poszczególnymi częściami wniosku

Jakość i wykonalność 

zaproponowanej metodologii 
projektu

Uwypuklić analizę czynników ryzyka w projekcie

Jakość, spójność i przejrzystość 
planu działań

Plan działania winien uwzględniać wszystkie wątki działań w 

projekcie, harmonogram projektu powinien być wykonalny



WSKAZÓWKI DO SPEŁNIENIA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW

Doświadczenie 

i poziom grupy 

realizującej projekt 

oraz jakość umów 

partnerskich

Odpowiednia liczba partnerów o 

odpowiednim profilu działalności i 

adekwatnym doświadczeniu

Uwzględnić we wniosku nawet informacje oczywiste (dla 

wnioskodawcy),uwydatnić wymiar europejski projektu

Odpowiedni podział obowiązków i 

zadań aktywnie angażujący 

wszystkich partnerów

Wszyscy partnerzy uczestniczą w realizacji projektu, partnerstwo w 

podejmowaniu decyzji, jasna i czytelna struktura zarządzania w 

projekcie, czytelne przepływy środków 

Wpływ 

i upowszechnianie

Spodziewany wpływ na uczestników, 

zaangażowane organizacje oraz 

otoczenie projektu

Patrzenie na projekt zarówno w perspektywie krótkoterminowego 

jak i długoterminowego interesu organizacji

Pogłębiona analiza oddziaływania projektu na grupy beneficjentów

Jakość działań zapewniających 

trwałość projektu

Poprzeć argumentami deklaracje w zakresie innowacyjności projektu 

oraz trwałości jego rezultatów i oddziaływania w przyszłości

Jakość działań ewaluujących 

rezultaty projektu

Uwzględnić perspektywę zmiany społecznej, uwzględnić metody 

ewaluacji projektu, uwzględnić wskaźniki ewaluacji

Jakość planowanych działań 

upowszechniających

Przedstawić ciekawy i adekwatny do projektu pomysł na 

upowszechnianie rezultatów, przedstawić plan komunikacji w 

projekcie



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.



MAKE IT SUCCESS



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Tadeusz Wojciechowski

tadeusz.wojciechowski@frse.org.pl

Tel. 728 455 365 

mailto:tadeusz.wojciechowski@frse.org.pl

