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REZULTATY PROGRAMÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ FRSE OSIĄGNIĘTE W 

OKRESIE FINANSOWANIA W LATACH  2014-2020

❑ W latach 2014-2020 FRSE dofinansowała przeszło 15 tysięcy projektów na ponad 1 mld euro.

❑ W ramach wymian międzynarodowych wyjechało powyżej 300 tysięcy osób, a do Polski przyjechało ponad 

50 tysięcy osób.

❑ W ramach wciąż obowiązującego horyzontu Programu Erasmus+ (2014 - 2020), Komisja Europejska 

przeznaczyła na uczestniczące w nim kraje 15 mld euro. W Polsce, tylko w 2020 roku, budżet Erasmusa 

wyniósł prawie 200 mln euro, czyli prawie miliard złotych. 

❑ Erasmus+ jest jednym z flagowych programów KE. Przez ostatnie 3 dekady , w programie Erasmus+ 

uczestniczyło ponad 10 milionów osób, z czego połowa w okresie 2014-2020. Przy prawie dwukrotnie 

większym budżecie na nową perspektywę, KE zamierza objąć wsparciem kolejne 10 milionów osób w 

okresie najbliższych 7 lat [źródło: komunikat prasowy z 11 grudnia 2020] .



UDZIAŁ POLSKICH INSTYTUCJI W PROJEKTACH ERASMUS+ SPORT - 2014 - 2020



ERASMUS+ 2021 - 2027

✓ 25 marca oficjalnie uruchomiono nowy program Erasmus+ na lata 2021-2027. Opublikowano 

również pierwszy roczny program prac oraz zaproszenie do składania wniosków na rok 2021.

✓ Budżet programu Erasmus+ na lata 2021-2027 wynosi 26,2 mld Euro, w porównaniu z 14,7 

mld Euro na lata 2014-2020. Zostanie on uzupełniony kwotą około 2,2 mld euro pochodzącą z 

instrumentów zewnętrznych UE.

✓ Dzięki temu zwiększonemu budżetowi program Erasmus+ będzie bardziej sprzyjający 

włączeniu społecznemu, bardziej cyfrowy i bardziej ekologiczny.
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➢ Partnerships for Cooperation, comprising:

• Cooperation Partnerships;

• Small-scale Partnerships.

➢ Partnerships for Excellence, including:

• Centres for Vocational Excellence;

• Erasmus+ Teacher Academies;

• Erasmus Mundus Action.

➢ Partnerships for Innovation – Alliances for 

innovation.

➢ Capacity Building in the field of youth.

➢ Not-for-profit European sport events.

➢ Mobility projects for 

learners and staff in 

higher education, 

vocational education 

and training (VET), 

school

➢ education, adult 

education and youth;

➢ Youth Participation 

Activities.
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➢ In addition, some actions of the 

Programme are implemented through 

specific calls for proposals managed 

directly by the European Commission or 

by its Executive Agency. For more 

information, please visit the websites 

of the Commission and of the Executive 

Agency.

➢ European Youth Together

➢ Jean Monnet Action:

▪ Jean Monnet in the field of higher 

education

▪ Jean Monnet in other fields of education 

and training

STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+



GŁÓWNE PRIORYTETY PROGRAMU ERASMUS+ 2021-2027 

❖ Erasmus+ sprzyjający włączeniu społecznemu 

❖ Cyfrowy Erasmus+

❖ Zielony Erasmus+ 

❖ Erasmus wspólnych wartości, zaangażowania obywatelskiego 

i uczestnictwa w życiu demokratycznym



PRIORYTETY W DZIEDZINIE SPORTU

❑ Zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej: działania związane z Europejskim 

Tygodniem Sportu, promocją tradycyjnych sportów i gier oraz integracją międzypokoleniową 

w sporcie.

❑ Promowanie uczciwości i wartości w sporcie: zwalczanie dopingu, korupcji, ustawiania rozgrywek, 

a także poprawa zarządzania w sporcie. 

❑ Promowanie edukacji w sporcie i poprzez sport: wspieranie karier dwutorowych sportowców, 

rozwój umiejętności, coachingu, podnoszenie kwalifikacji personelu, wykorzystanie narzędzi 

mobilnych.

❑ Zwalczanie przemocy, rasizmu, dyskryminacji, nietolerancji i radykalizacji w sporcie i promowanie 

równości w sporcie.



PRIORYTETY W DZIEDZINIE SPORTU

Priorytetowo traktowane będą międzynarodowe projekty partnerstw, których 

celem jest również wdrażanie założeń i priorytetów kluczowych europejskich 

dokumentów w dziedzinie sportu, takich jak „Plan prac Unii Europejskiej na rzecz 

sportu (2021-2024)” lub „Zalecenie Rady dotyczące prozdrowotnej aktywności 

fizycznej” (zwłaszcza w przypadku wyboru priorytetu 1.).



ERASMUS+ SPORT W NOWEJ PERSPEKTYWIE

❑ W programie Erasmus+ Sport, obecnie zarządzanym centralnie przez Agencję 

Wykonawczą w Brukseli, budżet wzrasta z 265 mln Euro do 470 mln Euro 

w okresie 2021 – 2027. 

❑ W planie prac UE w dziedzinie sportu określono cele przewodnie w tej dziedzinie na 

lata 2021-2024, w szczególności w zakresie ochrony uczciwości i wartości w sporcie, 

propagowania społeczno-gospodarczego i środowiskowego wymiaru sportu oraz 

zachęcania do uprawiania sportu i prozdrowotnej aktywności fizycznej. Realizacja 

tych zadań jest wspierana przez komponent sportowy programu Erasmus+.



ERASMUS+ SPORT



ERASMUS+ SPORT W PROGRAMIE ERASMUS+

➢ Sport w programie Erasmus+ jest częścią Akcji kluczowej 2: Współpracy organizacji i instytucji. 

➢ Program Erasmus+ Sport ma charakter centralny: wnioski o granty składa się bezpośrednio do 

Agencji Wykonawczej w Brukseli (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency: 

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en).

➢ Zaproszenia do składania wniosków są publikowane na stronie Funding & tender opportunities: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


GRUPA DOCELOWA ERASMUS+ SPORT

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie sportu z 

jednego z krajów programu, w tym narodowe komitety 

olimpijskie/paraolimpijskie, związki sportowe, kluby sportowe, 

organizacje sportu powszechnego i inne zdolne do realizacji 

międzynarodowego partnerstwa w dziedzinie sportu, aktywności 

fizycznej, zdrowego stylu życia oraz edukacji w sporcie i poprzez sport.



GŁÓWNE NOWOŚCI W PROGRAMIE ERASMUS+ SPORT



RODZAJE PROJEKTÓW ERASMUS+ SPORT

✓ Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie sportu

✓ Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu

✓ Niekomercyjne imprezy sportowe



NOWE ZASADY FINANSOWANIA

❖ Stała kwota ryczałtowa odpowiadająca całości dofinansowania projektu;

❖ Menu kwot ryczałtowych, z których wnioskodawcy będą wybierać w zależności od działań, które chcą 

podjąć i rezultatów, które chcą osiągnąć;

❖ Lista pakietów prac do wyszczególnienia (zarządzanie projektem, upowszechnianie, wydarzenia, itp.);

❖ Szacunkowy budżet na każdy pakiet roboczy, który musi być zgodny z zasadami gospodarności, 

wydajności i skuteczności w odniesieniu do celów działań;

❖ Skupienie się na wynikach i rezultatach, a nie na elementach administracyjnych i finansowych.



Jedna stała kwota

(lump sum)

Obejmuje wszystkie 

koszty kwalifikowalnych 

działań związanych 

z realizacją projektu

NOWE ZASADY – DUŻE UPROSZCZENIE

Różna typologia 

partnerstw

• Małe, Współpraca, 

Wydarzenia

• Różne wymogi 

administracyjne 

i sprawozdawcze

• Rodzaj procesu selekcji

Różne kwoty pojedyncze 

kwoty ryczałtowe

Obejmują one różne 

rodzaje partnerstw 

i wydarzeń o różnym 

stopniu złożoności



PARTNERSTWA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY

Kategoria 

ryczałtu

Kwota 

ryczałtu

Minimalna Liczba partnerów Okres 

realizacji

1 120 000 3 z 3 różnych Krajów 

Programu

12–36 

miesięcy

2 250 000

3 400 000



PARTNERSTWA NA MAŁĄ SKALĘ

Kategoria 

ryczałtu

Kwota 

ryczałtu

Minimalna Liczba partnerów Okres 

realizacji

1 30 000 2 z 2 różnych Krajów 

Programu

6–24 miesięcy

2 60 000



NIEKOMERCYJNE IMPREZY SPORTOWE

Kategoria ryczałtu Kwota 

ryczałtu

Minimalna Liczba partnerów Okres realizacji

1 200 000 3 z 3 różnych Krajów 

programu

12–18 miesięcy

2 300 000 6 z 6 różnych Krajów 

programu

3 450 000 10 z 10 różnych Krajów 

Programu



KRYTERIA OCENY I PRZYZNAWANIA GRANTÓW



PRZEWIDYWANA LICZBA PROJEKTÓW W 2021 R.



PREZENTACJE  Z DNIA INFORMACYJNEGO W BRUKSELI

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-

erasmus-sport-info-day_en

Sesja 3 – Erasmus+ sport -proces składania wniosków

Sesja 4 - Erasmus+ Sport - proces oceny

Sesja 5 - Erasmus+ Sport - nowy mechanizm finansowania

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-erasmus-sport-info-day_en


NEWS

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-erasmus-programme-

2021-2027-has-launched-2021-03-25_en

For actions managed by the European Education and Culture Executive Agency 

(EACEA), relevant documents by action will be published on the Funding & Tender 

Opportunities Portal (F&TP) on 14 April 2021.

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-erasmus-programme-2021-2027-has-launched-2021-03-25_en


PROJEKTY PILOTAŻOWE 

I PRZYGOTOWAWCZE

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

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


PRZYSZŁOŚĆ ERASMUS+ SPORT 2021 - 2027

Zakłada się, że:

2022 – pojawi się nowa możliwość: projekty budowania potencjału (Capacity Building)

2023 – pojawi się nowa, zdecentralizowana akcja mobilności kadry w ramach akcji 1



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Tadeusz Wojciechowski

Koordynator Zespołu ds. sportu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 

i Europejskiego Korpusu solidarności

tadeusz.wojciechowski@frse.org.pl

Tel. 728 455 365
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