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Program obejmuje projekty rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (grassroots
sport).
Priorytety programu:
●

●
●

walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie wyników
zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej
pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.
Wniosek składa lider/koordynator całego przedsięwzięcia w imieniu wszystkich
instytucji/organizacji partnerskich.
Termin składania wniosków trwa od 01.01.2015r. do 22.01.2015r.
Maksymalna wartość dofinansowania to 2 000 000 EURO (80% całkowitych kosztów
uprawnionych)
W ramach Erasmus+ Sport będą realizowane dwa typy projektów:
Współpraca partnerska w dziedzinie sportu ,
Przykładowe organizacje mające prawo ubiegać się o dofinansowanie:

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie
komitety Olimpijskie czy narodowe federacje sportowe
organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym a także międzynarodowym
instytucje krajowych lig sportowych;
kluby sportowe
organizacje i związki reprezentujące sportowców
organizacje i związki reprezentujące zawodowców i wolontariuszy w sporcie takich jak trenerzy,
menadżerów
sportowych itp.
organizacje reprezentujące ruchy na rzecz “sportu powszechnego” (sport dla wszystkich)
organizacje działające na rzecz promocji aktywności fizycznej
organizacje działające na rzecz promocji aktywnego wypoczynku
organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży
Niekomercyjne europejskie wydarzenia sportowe
Przykładowe organizacje mogące brać udział:

●
●

instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie
organizacje sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym a także międzynarodowym

●

instytucja koordynująca krajowe wydarzenie organizowane w ramach sieci/struktury wydarzeń
europejskich w z zakresie sportu.
Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji również w zakresie przygotowania i
opracowania dokumentacji.

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo u doradców KSWP lub na stronie
http://erasmusplus.org.pl
Telefon:41 375 14 55 lub 41 260 46 62
e-mail: kswp@kswp.org.pl lub a_buczynska@kswp.org.pl

