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Tu zaczyna się
aktywne życie

Realizuj z nami 
projekty międzynarodowe

Erasmus+ Sport –
zdrowy styl życia 

dla wszystkich 

www.erasmusplus.org.pl/sport

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Narodowa Agencja Programu Erasmus+  
i Europejskiego Korpusu Solidarności
www.erasmusplus.org.pl 
kontakt@erasmusplus.org.pl

Program Erasmus+ Sport ma charakter centralny: 
wnioski o granty składa się bezpośrednio do Agencji 
Wykonawczej w Brukseli:  
eacea.ec.europa.eu.
Zaproszenia do składania wniosków są publikowane  
na stronie Funding&Tender Opportunities: 
ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/
screen/home.
Kto może złożyć wniosek? 
• Wniosek może złożyć każda organizacja publiczna lub 

prywatna działająca  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.

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, 
radykalizacji w sporcie 
oraz promowanie równości 
w sporcie.

Erasmus+ 2021-2027
Zmienia życie, otwiera umysły
Program wspiera realizację priorytetów i działań  
określonych w: europejskim obszarze edukacji, Planie działania 
w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz Europejskim programie 
na rzecz umiejętności. 
Pomaga wcielić w życie Europejski filar praw socjalnych, wdraża 
strategię UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 i rozwija 
europejski wymiar sportu.
Oferuje możliwości mobilności i współpracy w zakresie 
szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, 
edukacji dorosłych i edukacji szkolnej (w tym wczesnej edukacji 
i opieki nad dzieckiem), młodzieży oraz kadry sportowej.
Kładzie silny nacisk na włączanie społeczne, transformację 
ekologiczną i cyfrową, a także na propagowanie uczestnictwa 
młodych ludzi w życiu demokratycznym.

EraSmuS+ Sport 

FRSE.fb

ErasmusPolska

@ErasmusPlus_PL

www.erasmusplus.org.pl/sport
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We wszystkich  
typach projektów  

w dziedzinie sportu  
zasady finansowania opierają się  

na różnych kategoriach  
kwot ryczałtowych.  

Kategorię i działanie wybiera 
wnioskodawca.

aplikacje składa się bezpośrednio  
do Europejskiej Agencji Wykonawczej  

ds. Edukacji i Kultury z siedzibą 
w Brukseli.

Program  
Erasmus+ Sport  

jest częścią Akcji 2  
o charakterze centralnym: 

Wnioskodawca
• organizacje oraz instytucje publiczne i prywatne 

działające w obszarze sportu i aktywności fizycznej

Czas trwania projektu 
• 12–36 miesięcy

Minimalna liczba partnerów 
• trzech, z trzech różnych krajów programu

Budżet projektu, kwota ryczałtu
• od 120 tys. do 400 tys. euro  

Wnioskodawca 
• organizacje i instytucje publiczne i prywatne działające 

w obszarze sportu i aktywności fizycznej; najlepszy 
wybór dla podmiotów niemających doświadczeń 
projektowych

Czas trwania projektu 
• 6–24 miesięcy

Minimalna liczba partnerów 
• dwóch, z dwóch różnych krajów programu

Budżet projektu, kwota ryczałtu
• od 30 tys. do 60 tys. euro

Wnioskodawca 
• organizacje i instytucje publiczne i prywatne działające 

w obszarze sportu i aktywności fizycznej

Czas trwania projektu 
• 12–18 miesięcy

Minimalna liczba partnerów 
• trzech, z trzech różnych krajów programu
• sześciu, z sześciu różnych krajów programu
• dziesięciu, z dziesięciu różnych krajów programu 

(działania realizowane są tylko w kraju koordynatora 
projektu)

Zakres partnerstwa zależy od kategorii projektu.

Budżet projektu, kwota ryczałtu
• od 200 tys. do 450 tys.euro

PArtnerstWA nA MAłą sKAlę NiEkomErcyjNE EuropEjSkiE 
imprEzy SportowE

www.eacea.ec.europa.eu/index_enwww.erasmusplus.org.pl/sport

470 000 000 
euro

budżet programu
Erasmus+ Sport

w latach 2021–2027

partNErStwa w zakrESiE 
WsPółPrACy 


