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Sport w UE: krótka historia  
  

Kompetencja 

• TFUE 
Lizbona 
(art.165) 

Strategia 

• Plan Pracy UE w 
obszarze sportu 
(2017-2020) 

Finansowanie 

• Erasmus+ 
Sport 



Plan Prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu  
na lata 2017–2020 

1. 1. Priorytety: uczciwość w sporcie, gospodarczy 
wymiar sportu oraz sport i społeczeństwo. 

2.    
3. 2. Metody pracy: grupy eksperckie (2); 

konferencje; badania; spotkania ekspertów - 
klastry, spotkania ministrów. 
 

4. 3. Wyniki/rezultaty prac: zalecenia, dobre 
praktyki, raporty, wytyczne…     

 



Plan Prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu 
- Co dalej? 

 - Konsultacje – pierwsza połowa 2020 
 - Raport Komisji Europejskiej – połowa 2020 
 - Negocjacje – druga połowa 2020 

 
 - Główne pytania: 

 Priorytety 
 Metody współpracy 
 Współpraca z ruchem sportowym 
 

- Przyjęcie dokumentu – koniec 2020  
 



Przyszłość unijnej polityki sportowej 

 
 
 
 

• Nowy Komisarz 
• Mariya Gabriel 
• Komisarz do spraw Innowacji, Badań, Kultury, 

Edukacji i Młodzieży 



Wyzwania 

Starania ruchu 
sportowego 

 
Przewidziane w nowym 

programie Erasmus   
(2021-2027) 

Międzynarodowy charakter 
sportu 

  
Więcej możliwości w nowym 

programie Erasmus 
(2021-2027) 

Sport: narzędzie 
włączenia sportowego 

 
Wyzwania społeczne 

Mobilność 
Współpraca  

międzynarodowa 
 

Włączenie 
społeczne 



Wyzwania 

Zagrożenia dla sportu 
 

Bliższa współpraca z 
ruchem sportowym 

Wysoki poziom 
nieaktywności fizycznej 

  
Wspieranie małych 

organizacji sportowych w 
tym klubów sportowych 

Sport jako narzędzie 
walki ze zmianami 

klimatycznymi 
 

Zrównoważony rozwój  

Integralność Sport dla wszystkich/ 
Zdrowy tryb życia 

 

Sport przyjazny 
środowisku 



European Week of Sport 

   WDRAŻANIE (1) 

     
 
 

ERASMUS+ 
   
  



European Week of Sport 

   Kluczowe założenia 

     
 
 
   
  

Wsparcie finansowe 
zapewnione na 7 lat  Znaczny budżet 

Narzędzie wdrażania 
polityki  



European Week of Sport 

   Budżet  

     
 
 
   
  Łącznie: 

265,94M € 

Corocznie 
rosnący budżet 

Średnio: 38M 
€/rocznie 

Sport dla 
wszystkich 

2020  -  
70,8 M€    



European Week of Sport 

Erasmus+ Sport 
 
CELE: 
 
1.Eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości  
w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów 
sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji  
i dyskryminacji; 
 
2.Promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie  
i kariery dwutorowej sportowców; 
 
3.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. 
 

 
 



ERASMUS+ Sport 
 
•  Narzędzie wdrażania polityki 
•  Promowanie sportu na poziomie najbliższym 

obywatelowi 
•  Wymiana dobrych praktyk 
•  Coroczne priorytety  
•  Projekty: współpraca partnerska (3 lub 5 

krajów); niekomercyjne imprezy sportowe 
 



Kluczowe dokumenty 
   

 
• Przewodnik po programie (wersja PL) 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-
programme-guide-2020_pl.pdf  
 
 
• Zaproszenie do składania wniosków  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/384/04&from
=PL   
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European Week of Sport 

   Budżet 2020 

 Sport: 70,8 million€  
 
- Współpraca partnerska (43 miliony €) 
- Mała współpraca partnerska (10 miliony €)  
- Niekomercyjne imprezy sportowe (5 miliony €) 
   
  



European Week of Sport 

   Ważne daty  

 - 5 listopada – publikacja zaproszenia do składania 
wniosków 

 - 30 stycznia – Info Day, Bruksela 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/event/infoday-sports-2019_en   
 

 - 2 kwietnia – termin do składania wniosków 
 - wrzesień – publikacja wyników 
 - do grudnia – podpisanie kontraktów 
 - od stycznia – początek wdrażania projektów  
   
  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/event/infoday-sports-2019_en


European Week of Sport 

    

 ERASMUS 2020-2027 
  



European Week of Sport 

     Priorytety i Cele (recital 13 – Zarządzenie – propozycja Komisji) 
 
• Istnieje potrzeba skupienia się w szczególności na sporcie lokalnym, biorąc 

pod uwagę znaczącą rolę odgrywaną przez sport w promocji aktywności 
fizycznej i zdrowego stylu życia, włączenia społecznego i równości.  

 
 

• Program powinien również przyczynić się do promowania wspólnych wartości 
europejskich przez sport, dobrego zarządzania i uczciwości w sporcie, a także 
kształcenia, szkolenia i umiejętności w sporcie i przez sport.  

 
 
 
 
  



European Week of Sport 

     Jakie zmiany dla sportu? 
 
• Budżet 550 milionów € na lata 2021-2027   
• Rozdział Sport podzielony na trzy Kluczowe Akcje: 
 - mobilność (KA1) 
 - współpraca (KA2)  
 - rozwój polityki (KA3) 
 
• Współpraca międzynarodowa 
• Mobilności trenerów i osób zatrudnionych w organizacjach sportowych 
 
 
 
 
  



European Week of Sport 

    Jakie zmiany dla sportu? 
 
ROZDZIAŁ IV, SPORT 
Artykuł 11, Akcja kluczowa 1 

• Mobilność edukacyjna 
 W dziedzinie sportu program wspiera, w ramach akcji kluczowej 1, mobilność 

trenerów i pracowników sportowych. 
 

Artykuł 12, Akcja kluczowa 2 
• Współpraca organizacji i instytucji 

W dziedzinie sportu program wspiera następujące działania w ramach akcji 
kluczowej 2: 

(a) partnerstwa na rzecz współpracy i wymiany praktyk, w tym partnerstwa na 
małą skalę w celu promowania szerszego i bardziej włączającego dostępu do 
programu; 
(b) niekomercyjne wydarzenia sportowe mające na celu dalszy rozwój 
europejskiego wymiaru sportu. 

 
 
 
 
  



European Week of Sport 

    Jakie zmiany dla sportu? 
 
ROZDZIAŁ IV, SPORT 
 
Artykuł 13, Akcja kluczowa 3 
     Wsparcie rozwoju polityki i współpracy 

  
W dziedzinie sportu program wspiera następujące działania w ramach akcji kluczowej 3: 

(a) opracowanie i wdrożenie programu unijnej polityki dotyczącej sportu i 
aktywności fizycznej; 
(b) dialog merytoryczny i współpraca z istotnymi kluczowymi zainteresowanymi 
stronami, w tym europejskimi organizacjami pozarządowymi i organizacjami 
międzynarodowymi w dziedzinie sportu; 
(c) działania na rzecz rozpowszechniania i podnoszenia świadomości dotyczącej 
wyników i priorytetów polityki europejskiej i samego programu, w tym 
przyznawanie nagród i wyróżnień sportowych. 

 
 
 
 
  



European Week of Sport 

   WDRAŻANIE (2) 

     
 
 

Projekty pilotażowe 
   
  



European Week of Sport 

Projekty pilotażowe 
2019    
- Mobilność: Wymiana trenerów i pracowników 

organizacji sportowych (EUR 1.5 M; 45 aplikacji; 10 wybranych 
projektów)  

https://ec.europa.eu/sport/news/2019-mobility-call_en  
 

- Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego 
uchodźców (EUR 3 M; 70 aplikacji; 11 wybranych projektów) 

https://ec.europa.eu/sport/news/inclusion-refugees-call-now-available_en  

 
- Sport jako narzędzie w walce z radykalizacja młodzieży  
(EUR 2 M; 31 aplikacji; 7 wybrane projekty) 
https://ec.europa.eu/sport/news/results-monitoring-and-coaching-through-sports-youngsters-risk-radicalization-are-now-available_en   
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European Week of Sport 

Projekty pilotażowe 

2020   
 

• Mobilność – wymiana sportowców i trenerów 
• Sport jako narzędzie integracji 
• Sport jako narzędzie w walce z radykalizacja młodzieży 
• Sport dla wszystkich – innowacja i infrastruktura  

 
-   
 
 
 
  



Sport 

 

 

Warto pamiętać: 
 
1. Aplikować!!! 

2. Program wdraża politykę. 

3. Rezultaty projektów pomagają budować politykę. 

4. Każdy projekt jest ważny. 

5. Rozpowszechniajmy rezultaty. 
 
 

 
 



Sport 

 

 DZIĘKUJĘ 

Agata DZIARNOWSKA 
Policy Officer Sport Unit, 

 European Commission 
Agata.dziarnowska@ec.europa.eu 
Web: http://ec.europa.eu/sport/ 

@EUSport 
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