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Zakaj v program Erasmus+
• Zagotovljena znatna finančna sredstva za 7 let
– 265.941.000 EUR

• Razpis 2016 – 27,4 milijonov EUR

• Posebni cilji na področju športa:
– spopadati se s čezmejnimi dejavniki, ki ogrožajo integriteto
športa
– spodbujati in podpirati dobro upravljanje v športu ter
dvojne poklicne poti športnikov
– spodbujati prostovoljne aktivnosti v športu ter socialno
vključevanje, enake možnosti in telesne dejavnosti

• Množični šport
www.erasmusplus.si
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Sodelujoče države
Programske države:
• Države članice EU
• EFTA (Islandija, Norveška, Lihtenštajn)
• Turčija
• FYROM (Makedonija)

Partnerske države (ostale)
• lahko sodelujejo v partnerstvu, ne morejo biti
prijavitelj
www.erasmusplus.si
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Upravičene sodelujoče organizacije
• katerakoli neprofitna organizacija ali javni
organ, dejaven na področju športa
• vse sodelujoče organizacije morajo biti
registrirane v enotnem registracijskem sistemu
in imeti t.i. PIC kodo
www.erasmusplus.si
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Kako sodelovati
• vse aktivnosti so CENTRALIZIRANE
• spletna stran EK http://ec.europa.eu/sport/
izvaja Izvajalska agencija (Executive Agency)
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/actions/sport
www.erasmusplus.si
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Možnosti sodelovanja
Aktivnosti za organizacije po Evropi:
• PARTNERSKA SODELOVANJA
• MAJHNA PARTNERSKA SODELOVANJA
• NEPROFITNE EVROPSKE ŠPORTNE PRIREDITVE

Aktivnosti, ki jih bo izvajala EK:
• krepitev podlag za oblikovanje politik
• spodbujanje dialoga s pomembnimi evropskimi
deležniki
www.erasmusplus.si

6

PARTNERSKA SODELOVANJA
• Inovativni projekti
uresničevanje ciljev
• Spodbujati ustvarjanje in razvijanje evropskih
omrežij
• Aktivnosti
mreženje med deležniki,
izobraževanje in usposabljanje, dobre prakse,
seminarji/konference, zbiranje podatkov…
• KDO lahko sodeluje: javni organ ali neprofitne
organizacije, dejavne na področju športa
www.erasmusplus.si
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CILJI partnerskega sodelovanja:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

spodbujati udeležbo v športu in telesni dejavnosti, zlasti s podpiranjem
izvajanja evropskega tedna športa;
spodbujati udeležbo v športu in telesni dejavnosti, zlasti s podpiranjem
izvajanja smernic EU o telesni dejavnosti;
spodbujati dvojne poklicne poti športnikov, zlasti s podpiranjem
izvajanja smernic EU o dvojni poklicni poti športnikov;
preprečevati uživanje prepovedanih poživil zlasti v množičnem športu;
preprečevati vnaprejšnje dogovore o rezultatih tekmovanj, zlasti s
podpiranjem preprečevanja, ozaveščanja in sodelovanja med deležniki;
spodbujati prostovoljne dejavnosti v športu;
podpirati inovativne in izobraževalne pristope k preprečevanju nasilja,
rasizma, diskriminacije in nestrpnosti v športu;
izboljšati upravljanje v športu;
spodbujati socialno vključevanje in enake možnosti v športu, zlasti s
podpiranjem izvajanja strategij EU, predvsem strategije EU za enakost
med spoloma in strategije EU o invalidnosti.

www.erasmusplus.si
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PARTNERSKO SODELOVANJE 2
• Partnerstvo: 1 + 4
• Trajanje projekta: 12 do 36 mesecev (evropski teden
športa – največ 18 mesecev)
• Rok prijave:
– 21. januar 2016 ob 12:00 – za projekte povezane z
evropskim tednom športa (začetek projekta med 1.4. in
1.9. istega leta)
– 12.maj 2016 ob 12:00 (začetek projekta 1. januarja
naslednje leto)

• Najvišja dodeljena dotacija: 400.000 EUR oz. 150.000
projekti v zvezi z ETŠ
• največ 80% skupnih upravičenih stroškov
www.erasmusplus.si
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MAJHNA PARTNERSKA SODELOVANJA
• Razvijanje, izvajanje in prenašanje inovativnih
praks
• Inovativni projekti s ciljem:
– socialno vključevanje in enake možnosti
– tradicionalne evropske športe in igre
– mobilnost
– varovanje športnikov, zlasti najmlajših
www.erasmusplus.si
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MAJHNA PARTNERSKA SODELOVANJA
• Partnerstvo: 1 + 2
• Trajanje projekta: 12 do 24 mesecev
• Rok prijave:
– 12.maj 2016 ob 12:00 (začetek projekta 1.
januarja naslednje leto)

• Dotacija: max. 60.000 EUR (80% skupnih
upravičenih stroškov)
www.erasmusplus.si

11

NEPROFITNE EVROPSKE ŠPORTNE
PRIREDITVE

• Podpirati:

– prostovoljstvo v športu
– socialno vključenost skozi šport
– enakost med spoloma v športu
– fizično dejavnost za izboljšanje zdravja
– izvajanje evropskega tedna športa

• Športna prireditev na evropski ravni ali
nacionalne prireditve v več državah hkrati
• Ne-profesionalni športniki
www.erasmusplus.si
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NEPROFITNE EVROPSKE ŠPORTNE
PRIREDITVE
• Sredstva so namenjena:
–
–
–
–

pripravljalne aktivnosti
izvedba dogodka
spremljevalne aktivnosti
aktivnosti po dogodku

NEUPRAVIČENO: redna letna tekmovanja in
profesionalna tekmovanja
• Dotacija:
– max. 300.000 EUR (ETŠ)
– max. 500.000 EUR (ostale)
www.erasmusplus.si
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NEPROFITNE EVROPSKE ŠPORTNE
PRIREDITVE
• Prijavitelj- neprofitne org. na področju športa
• Udeleženci
– EU teden športa:
• prvi dan sočasno v najmanj 5 glavnih mestih držav programa
• iz vsaj 3 držav oz. v 3 državah hkrati

– Iz vsaj 12 držav (v eni državi ali več državah hkrati)

•
•
•
•

Trajanje – do 1 leta
Datum prireditve – EU teden športa 10. – 30. 9. 2016
Ostale prireditve – tekom celega leta 2017
Rok za prijavo
– 21. januar 2016: neprofitne EU športne prireditve med EU tednom
športa
– 12. maj 2016: neprofitne EU športne prireditve

www.erasmusplus.si
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FINANCE
• Projektni proračun
– Ocena stroškov in prihodkov, uravnoteženo
– Sofinanciranje: lastna sredstva (NE v naravi), drugi
viri (ministrstva, občine, sponzorji), prihodki iz
projekta (štartnina)
– V razpisu določen maksimum

• Finančna sposobnost (za pridobitev PIC kode)
www.erasmusplus.si
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KLJUČNE INFORMACIJE
• Razpis programa Erasmus+ za razpisno leto
• Vodnik za prijavitelje (opis aktivnosti in
postopek prijave in finančni pogoji)
• Procedura prijave
• Prijavni obrazci, vzorci pogodb, obrazci za
poročanje, seznam izbranih projektov, pogosta
vprašanja
• Spletna stran izvršne agencije
www.erasmusplus.si
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UPORABNE POVEZAVE
•
•
•
•
•
•

•
•

delovni načrt Evropske unije za šport (2014–2017):
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42014Y0614%2803%29&from=EN
znotraj delovnega načrta pa je priporočljivo prebrati še dokumente, ki so vezana na
posamezna področja:
protidoping: priporočila skupine strokovnjakov
– doping v rekreativnem športu in preprečevanju dopinga (link), študija (link)
vnaprejšnje dogovarjanje o rezultatih:
– poročilo skupine strokovnjakov o vnaprejšnjem dogovarjanju o rezultatih (link1) (link2)
dobro upravljanje:
– vodilna načila v zvezi z demokracijo, človekovimi pravicami in pravicami delavcev (link)
dvojna poklicna pot:
– sklepi sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o dvojni
poklicni poti (link)
– priporočila ekspertne skupine strokovnjakov (link)
zdravju koristna telesna dejavnost (HEPA):
– priporočila skupine strokovnjakov (link)
– analiza aktivnosti v EU – Eurobarometer (link)
enakost spolov:
– priprava priporočil ali smernic (link)

www.erasmusplus.si
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Statistika
2014
1. rok

Št.
vlog

Št.
odobrenih

NEPROFITNE EVROPSKE ŠPORTNE
PRIREDITVE (EWS)

37

3

2015
Št.
vlog

Št.
odobrenih
5 (1 SI)

PARTNERSTVA (EWS)

5

2. rok
NEPROFITNE EVROPSKE ŠPORTNE
PRIREDITVE

135

3

PARTNERSTVA

305

38 (1 SI)

www.erasmusplus.si
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350

40 (2 SI)
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HVALA
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