2021-2027
NOVÉ MOŽNOSTI PRO
SPORTOVNÍ ORGANIZACE
OBECNÉ INFORMACE
Program Erasmus+ 2021-2027 přímo navazuje na svého předchůdce a přináší
řadu novinek a o více jak 40% vyšší rozpočet v porovnání s předchozím
programem - pro sport je vyčleněno téměř 500 milionů eur (51,9 milionů
eur pro r. 2022)
Sport je do programu, který je zaměřen ze své větší části na vzdělávání a
mládež, plně integrován a nemá tak již svoji vlastní kapitolu
Nejdůležitější část programu pro sportovní organizace: Klíčová akce 2 (Key
Action 2): Partnerství pro spolupráci
Kooperativní partnerství - velké projekty (Cooperation Partnerships) a
Partnerství malého rozsahu - malé projekty (Small-Scale Partnerships)
Neziskové sportovní akce
Budování kapacit v oblasti sportu (novinka v r. 2022)
Od r. 2023 také klíčová akce 1 - podpora mobilit (krátkodobých cest a výměn)

ROZPOČET, ADMINISTRACE, KALENDÁŘ
Rozpočet programu začíná v prvních letech implementace na relativně nízké
částce, která se bude postupně navyšovat až téměř na dvojnásobek
Velké zjednodušení finančního a administrativního řízení projektů
Flexibilita při administraci a implementaci rozpočtu - lump sums
Zároveň velký důraz na dosahování dílčích cílů (milestones) a na kvalitu
výstupů a výsledků projektů
Digitalizace správy projektů - vše administrováno ve Funding & Tender
Opportunities portálu.
Výzva vyhlašována na podzim s uzávěrkou v březnu/dubnu následujícího
roku
Podzim 2021
Publikace
výzvy

23. březen
2021
Deadline

LUMP SUMS
Pevně stanovené částky na
typ projektu, s jejichž pomocí
jsou projekty realizovány
Jsou vypočítány na základě
80 % očekávaných
průměrných nákladů a tak
odpadá nutnost přímého
spolufinancování
Nároky na kvalitu a metodiku
projektů vzrůstají se zvyšující
se částkou lump sum

Říjen/listopad
2022
Výsledky

Leden 2023
Začátek
projektů

2021-2027
NOVÉ MOŽNOSTI PRO
SPORTOVNÍ ORGANIZACE
MOŽNÍ ŽADATELÉ A PARTNEŘI PROJEKTŮ
Pouze právnické osoby (ne jednotlivci)
Organizace (spolky i firmy) a veřejné instituce, které působí v oblasti sportu
nebo s ní jsou/mohou být spojené
Hlavním žadatelem (koordinátorem projektů) mohou být pouze organizace,
které mají své sídlo v ZEMÍCH PROGRAMU (výjimkou je budování kapacit v
oblasti sportu)
V návaznosti na typ aktivity (velký projekt, malý projekt, akce), mohou být
partnery buď organizace pouze ze zemí programu, nebo ze zemí programu či
jakýchkoli dalších zemí za podmínky, že minimální požadovaný počet
partnerů ze zemí programu je splněn

ZEMĚ PROGRAMU
EU
Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko
Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie
Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva
Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko
Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko
Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko
Třetí země přidružené k programu
Severní Makedonie Srbsko Island Lichtenštejnsko
Norsko Turecko

TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA K PROGRAMU
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 2022
FUNDING & TENDER OPPORTUNITIES PORTAL
DATABÁZE ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ

Deadline
23. března 2022

PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI - PROJEKTY
PRIORITY
Projekty musí být zaměřeny na jednu nebo více priorit uvedených níže. Priority
jsou stejné pro malé a velké projekty

OBECNÉ

SPECIFICKÉ PRO SPORT

Inkluze a rozmanitost
Životní prostředí a boj proti změně
klimatu
Digitální transformace
prostřednictvím rozvoje digitální
připravenosti, odolnosti a kapacity
Společné hodnoty, občanská
angažovanost a účast na věcech
veřejných

Podpora účasti na sportu a
pohybové aktivitě
Podpora integrity a hodnot ve
sportu (boj proti dopingu,
matchfixingu, podpora řádné
správy a pozitivních hodnot)
Podpora vzdělávání ve sportu a
jeho prostřednictvím
Boj proti násilí, rasismu,
diskriminaci, netoleranci a násilné
radikalizaci ve sportu a jeho
prostřednictvím (vč. podpory
rovných příležitostí)

VELKÉ PROJEKTY - COLLABORATIVE PARTNERSHIPS

MALÉ PROJEKTY - SMALL-SCALE PARTNERSHIPS

Deadline
23. března 2022

EVROPSKÉ NEZISKOVÉ SPORTOVNÍ AKCE
PRIORITY

ŽADATELÉ

Dobrovolnictví ve
sportu
Sociální začleňování
prostřednictvím
sportu
Podpora účasti na
sportu a pohybové
aktivitě

Žadateli mohou být
pouze subjekty činné
v oblasti sportu,
registrované v jedné
ze zemí programu
Účastníky/partnery
mohou být pouze
organizace
registrované v
zemích programu (ne
v partnerských
zemích, tak jako tomu
je u projektů a
malých projektů)

IMPLEMENTACE
12-18 měsíců

TŘI TYPY AKCÍ

NEW:BUDOVÁNÍ KAPACIT VE SPORTU
Zaměřeno na podporu spolupráce se třetími zeměmi v r. 2022 země západního Balkánu
Minimum 4 spolupracující organizace ze 3 zemí
Rozpočet: lump sum mezi 100 a 200 tisíci eur
Doba implementace: 1, 2, 3 roky

Deadline
7. dubna 2022

KONTAKT PRO ERASMUS+
janotova@olympic.cz

