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NOT-FOR-PROFIT EUROPEAN SPORT EVENTS - 

ACTIVITIES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuprawnione działania 

• Zawody sportowe organizowane regularnie przez międzynarodowe,  

europejskie lub krajowe federacje/ligi sportowe; 

• Zawody sportowe kategorii zawodowej. 
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Działania 
edukacyjne 

 

Działania 
towarzyszące 

 

Wydarzenie 
 Działania 

upamiętniające 



CELE ERASMUS+ W DZIEDZINIE SPORTU 

• Eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak 

doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego 

rodzaju nietolerancji i dyskryminacji; 

• Promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej 

sportowców; 

• 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. 

 

 



  WSPÓŁPRACA PARTNERSKA 

NA MNIEJSZĄ SKALĘ 

WSPÓŁPRACA 

PARTNERSKA 

NIEKOMERCYJNE EUROPEJSKIE WYDARZENIE 

SPORTOWE 

  

Termin składania wniosku 
05.04.2018, g. 12:00 

Miejsce składania wniosku 
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 

Minimalna liczba partnerów/ 

uczestników 

3 z 3 krajów 

  

5 z 5 krajów 

  

Uczestnicy z 10 krajów 

  

mechanizm finansowania 

Dofinansowanie 80% 

I rata 70% grantu 
dofinansowanie kosztów 

jednostkowych 

dofinansowanie 

kosztów 

jednostkowych 

koszty rzeczywiste, do 80 % kosztów 

kwalifikowalnych 

Okres realizacji (miesiące) 
12/18/24 12/18/24/30/36 Do 12   

Typ umowy 

Grant agreement Grant agreement Grant decision 



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 (50% w każdej kategorii) 

 

 

 



WSKAZÓWKI DO STOSOWANIA 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 STOSOWANIA 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 



  

DZIAŁANIA W PROJEKTACH  

Tadeusz Wojciechowski 



WSPÓŁPRACA PARTNERSKA 

• Zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej w tym poprzez wspieranie ETS; 

• Wspieranie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport, a także wspieranie wdrażania wytycznych 

UE dotyczących kariery dwutorowej sportowców; 

• Promowanie wolontariatu w sporcie; 

• Walkę z dopingiem, przede wszystkim w środowiskach rekreacyjnych; 

• 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. 



NIEKOMERCYJNE EUROPEJSKIE IMPREZY SPORTOWE 

• Wspieranie wolontariatu w sporcie; 

• Włączania społecznego poprzez sport; 

• Równości płci w sporcie; 

• Aktywności fizycznej wpływającej na poprawę stanu zdrowia; 

• Realizacji działań europejskiego tygodnia sportu. 

 



  

PROCEDURA WNIOSKOWANIA 

Tadeusz Wojciechowski 



REJESTRACJA NA PORTALU UŻYTKOWNIKA - KROKI POSTĘPOWANIA 

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/  

https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=/cas/eim/external/register.cgi
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/
http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/
http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/
http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/
http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/
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. 



  

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA INFORMACJI 

Tadeusz Wojciechowski 



 

Strona internetowa  
Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, 

Kultury i Sektora Audiowizualnego 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en  

 

 

Strona internetowa  
Komisji Europejskiej 
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
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm


STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) 



 

Strona internetowa  
programu Erasmus+ Sport 
http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/  

 

http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/
http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/
http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/
http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/


 

Strona internetowa  
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-projektow/erasmus-plus-sport  

 

http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/
http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-projektow/erasmus-plus-sport
http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-projektow/erasmus-plus-sport
http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-projektow/erasmus-plus-sport
http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-projektow/erasmus-plus-sport
http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-projektow/erasmus-plus-sport
http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-projektow/erasmus-plus-sport
http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-projektow/erasmus-plus-sport


JAK PORUSZAĆ SIĘ  

PO STRONIE EACEA? 



JAK PORUSZAĆ SIĘ PO STRONIE 

EACEA? 



Formularze wniosków wraz  

z obowiązującymi załącznikami 

są dostępne na: 

https://eacea.ec.europa.eu

/documents/eforms_en 



ERASMUS+ PLATFORM 

FOR DISSEMINATION  

AND EXPLOITATION OF 

PROJECT RESULTS  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


PODSTAWOWE DOKUMENTY  
DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU ERASMUS+ 

• Zaproszenie do składania wniosków. 

• Przewodnik po programie Erasmus+. 

• Plan pracy Komisji Europejskiej dot. realizacji programu Erasmus+. 



  

TIPS & TRICKS 

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.  

 

 



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. 

 



  

INNE MOŻLIWOŚCI DLA INICJATYW SPORTOWYCH  

W PROGRAMIE ERASMUS+  

Tadeusz Wojciechowski 



Programy, akcje i inicjatywy 
koordynowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 



ERASMUS+ MŁODZIEŻ 

W projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+ Młodzież mogą 

uczestniczyć: 

 osoby pracujące z młodzieżą, przedstawiciele kadry  

i członkowie organizacji działających w sektorze młodzieży 

 młodzież w wieku od 13 do 30 lat 

Cele programu: 

 

 podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz umiejętności młodzieży,  

w tym również osób z mniejszymi szansami; 

 

 promowanie uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy, aktywności obywatelskiej  

i dialogu międzykulturowego; 

 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i promowanie solidarności społecznej; 

 

 wzmocnienie powiązań sektora młodzieżowego z rynkiem pracy poprzez udział w 

projektach Akcji 1., Akcji 2. i Akcji 3. 

 



FOOTBALL CAN MAKE A CHANGE – STRATEGY AND DEVELOPMENT OF 

SPORT SOCIAL PROGRAMS IN POLAND AND CZECH REPUBLIC 

Beneficjent: MSIS Młodzieżowe 

Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych 

Czas trwania: od 2016-09-01 do 2018-11-

30 

Budżet: 54 855 EUR 



ORGANIZACJE Z POLSKI (MSIS Z MRĄGOWA) I CZECH (INEX-SDA Z PRAGI) PODJĘŁY 

WSPÓLNE WYZWANIE I SPRÓBUJĄ ZNALEŹĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIA:  

(1) czy jesteśmy w stanie wykorzystać siłę i potencjał spotu do rozwiązywania problemów 

społecznych związanych z codziennymi problemami młodych ludzi?,  

(2) Czy sport może pomóc młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społecznej 

przełamywać i przezwyciężać bariery?, 

(3) Czy piłka nożna może być wykorzystywana przez nauczycieli/pracowników 

młodzieżowych w edukacji, nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego?  

 



PROJEKT W RAMACH ERASMUS+ MŁODZIEŻ 

More active, more healthy 

Główny cel projektu: 

 Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych Europejczyków. 

 Wspólne propagowanie różnych form rekreacji, racjonalnej diety 

i radzenia sobie ze stresem zarówno wśród uczestników projektu, 

jak i lokalnych społeczności, w których funkcjonują organizacje 

partnerskie.  

Główne rezultaty projektu: 

 Uczestnicy wymiany poznali różne formy rekreacji, uczyli się, jak 

radzić sobie ze stresem i komponować zdrową dietę.  

 Uczestnicy poznali różne sporty i nauczyli się grać w gry (np. 

joga, nordic walking, karate, slackline, bule). 

Koordynator: 

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie 

Partnerzy: 

• Mesto Susice (Czechy) 

• Orasul Siret (Rumunia) 



• Organizator: Centrum Kultury i Turystki w Mrągowie  

• Organizacje partnerskie: Youth4Youth (Włochy), MCAST Sports Department (Malta), Jarvenpaa 

City/Sports Departament (Finlandia), Brandenburgische Sportjugend (Niemcy)  

 

„Inspiracją dla projektu był Europejski Rok Wolontariatu. Celem było podkreślenie, że wolontariat 

sportowy to wolontariat jak każdy inny – potrzebne są do niego zaangażowanie i pozytywna 

energia.”                                         

Przykład projektu Wymiana młodzieżowa „Sport for changes” 



• Poznanie innych form pracy z młodzieżą poprzez sport: Sandball z Malty, Floorball z Finlandii i 

Strassenfussball z Niemiec 

• Nauka organizacji imprezy rekreacyjno-sportowej: uliczny turniej piłki nożnej 

• Wolontariat sportowy w innych krajach 

• Swobodne funkcjonowanie w wielokulturowej grupie 

• Przybliżenie tradycji i zwyczajów 

 

Efekt długofalowy: 

powołanie do życia MSIS (Mazurskiego  

Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych) 

      

Orlik jasnym punktem na społecznej i  

młodzieżowej mapie miasta 

„Sport for changes” 



PROJEKT W RAMACH ERASMUS+ EDUKACJA 

SZKOLNA 

Główny cel projektu: 

 Opracowanie innowacyjnej metody nauki języka niemieckiego z 

wykorzystaniem treningów piłkarskich.  

Główne rezultaty projektu: 

 Materiały dydaktyczne dotyczące treningów językowo–

piłkarskich dla nauczycieli germanistów i trenerów. 

 Platforma internetowa - wsparcie metodyczne kadry szkółek 

oraz narzędzie nawiązywania kontaktów dla polskich i 

niemieckich instytucji działających w  obszarze edukacji 

sportowej i językowej dzieci w wieku szkolnym. 

Partnerstwo strategiczne –  

Niemiecko-Polskie Szkółki Piłki  Nożnej 

Koordynator: 

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe 

Partnerzy: 

• Uczniowski Klub Sportowy Varsovia 

Warszawa 

• Województwo Opolskie 

• DFB - Deutscher Fußball-Bund e.V.(Niemcy) 

• Ministerium der Deutschsprachigen 

 Gemeinschaft (Belgia) 



PROJEKT W RAMACH ERASMUS+ 

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE 

Kompetencje trenerskie na miarę SL Benfica 

Główny cel projektu: 

 wsparcie 31 trenerów/instruktorów, którzy 

 z własnej inicjatywy chcą rozwinąć swoje  

kompetencje  trenerskie  poprzez uczestnictwo  w  

dwutygodniowych zagranicznych stażach trenerskich 

w Portugalii w akademii piłkarskiej SL Benfica – Caixa  

Futebol  Campus  w  Seixal.  

Główne rezultaty projektu: 

 Rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji 

trenerskich polskich trenerów i specjalistów 

piłkarskich pracujących z dziećmi i młodzieżą w 

Polsce.  

Koordynator: 

• Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych 

Talentów 2012  

Partner: 

• Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD 



ZAŁOŻENIA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO POZIOMU EUROPEJSKIEGO 

• W ramach niniejszego projektu występuje oczywiście współpraca partnerska, 

• Projekt wpisuje się w strategię UE w dziedzinie włączenia społecznego  

i równości szans,  

• Projekt zachęca do uczestnictwa w aktywności sportowej i fizycznej, wspiera 

wdrażanie wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej, wolontariatu, 

zatrudnienia w sporcie, a także kształcenia i szkolenia w sporcie.  





PAMIĘTAJMY - DOBRZE OPRACOWANA PROPOZYCJA 

PROJEKTU JEST: 

• spójna; 

• oparta na faktach / badaniach; 

• przejrzysta; 

• rzetelnie zaplanowana; 

• wyczerpująca;  

• ukierunkowana. 



APLIKOWAĆ!!! 

PAMIĘTAJMY, ŻE 

1. Program wdraża politykę. 

2. Rezultaty projektów pomagają budować politykę. 

3. Każdy projekt jest ważny. 

4. Rozpowszechniajmy rezultaty. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

• Tadeusz Wojciechowski 

 

• Koordynator Wydawnictwa 

• Biuro Analityczno-Badawcze i Wydawnictwo 

• Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,  

• Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 


