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Predmluva

Drazí přátelé ze světa sportu,

nový finanční rámec Evropské unie na období 2014-2020 byl přijat 
a poprvé v historii Evropské unie byl zřízen program určený pro 
financování sportu. Jako součást komplexního programu Eras-
mus+ poskytuje sportovní kapitola více než 266 milionů EUR pro 
Partnerství založená na spolupráci, Neziskové sportovní akce a 
studie. Program vychází z článku 165 Lisabonské smlouvy s cílem 
podpořit sportovní aktivity na základní úrovni v Evropské unii. 

Jako prezident Evropských olympijských výborů (EOV) blahopřeji 
Evropské unii ke zřízení tohoto nového zdroje financování. Naším 
společným cílem by mělo být, aby se do něj podařilo výrazně 
zapojit skutečné řadové aktéry z celé Evropy. V této souvislosti 
se budou EOV a zejména EU kancelář Evropských olympijských 
výborů (EOC EU Office) zaměřovat na to, aby byl zajištěn přístup 
k financím z programu. Sportovní politika Evropské unie může být úspěšná pouze v případě, že je schopna poskytnout 
přidanou hodnotu pro místní a regionální aktéry v oblasti sportu. 

První brožura o financování byla publikována v roce 2009. Toto druhé vydání poskytuje aktuální informace o tom, které 
další programy EU kromě programu Erasmus+ jsou dostupné pro sport a jak mohou z těchto možností financování těžit 
sportovní organizace.

Tato brožura navíc obsahuje celou řadu příkladů projektů, které byly financovány Evropskou unií v minulých letech, a také 
obsažnou kapitolu s praktickými pokyny, jež provedou čtenáře jednotlivými kroky projektového cyklu, od myšlenky až 
po jeho skutečné řízení a implementaci. Doufáme, že tímto budeme motivovat sportovní aktéry, ať již mají nebo nemají 
konkrétní zkušenosti s předkládáním projektových žádostí na úrovni Evropské unie.

Dovolte mi, abych vyjádřil své zvláštní poděkování EU kanceláři Evropských olympijských výborů v Bruselu za její rozsáh-
lou práci na této kompilaci. Jsem přesvědčen, že tato praktická příručka splní očekávání všech zainteresovaných stran 
v olympijském hnutí.

Přeji vám příjemnou četbu.

Patrick Hickey
Predsjednik Europskih olimpijskih odbora
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Vážení sportovní přátelé, 

v době, kdy je v České republice organizovaný sport značně podfinancova-
ný a kdy počet lidí, kteří pravidelně sportují a jsou aktivní, klesá, je každá 
nová iniciativa a každá koruna navíc mířící do rozvoje sportu velmi vítaným 
přínosem. 

Evropská unie v roce 2014 poprvé v historii spustila program na podporu nad-
národních sportovních projektů a akcí „Erasmus+ Sport“. Ten během sedmi 
let svého trvání podpoří sport 266 miliony EUR. Jak se ale dozvíte na následu-
jících stránkách, Erasmus+ Sport zdaleka není jediným programem, v rámci 
kterého se dají najít finance pro nadnárodní sportovní projekty. Možností 
existuje celá řada, ať už se jedná o podporu mládeže, či vědy a výzkumu. 
Z evropských zdrojů jde ale za určitých podmínek čerpat i na projekty lokální, 
regionální a národní, a to prostřednictvím tzv. strukturálních fondů. 

Labyrintem Evropské unie a jejích pravidel a finančních programů není jedno-
duché projít bez řádného průvodce. EU kancelář Evropských olympijský výborů, ve které má Český olympický výbor své 
zastoupení, se ve své brožuře o financování z evropských zdrojů pokusila tento složitý labyrint rozšifrovat a poskytnout 
typy a rady všem sportovním organizacím, které by měly zájem se o granty z evropských zdrojů ucházet. 

Publikace, kterou držíte v ruce, je aktualizovanou verzí této brožury přeloženou do češtiny tak, aby posloužila všem 
zájemcům z českého sportovního prostředí. Tímto bych chtěl poděkovat EOC EU Office za poskytnutí materiálů a práv na 
zpracování této edice.

Jsem si vědom, že finance na evropské úrovni nemohou nahradit výpadky na úrovni národní, regionální a místní, ale 
mohou pomoci. Mohou pomoci nastartovat nové inciativy a rozvinout projekty stávající, mohou přispět k vytvoření 
nových partnerských sítí, mohou umožnit sdílení a předávání zkušeností, a mohou Vám také pomoci posléze získat 
peníze z dalších zdrojů, ať už veřejných, či soukromých. 

Věřím, že Vám tato příručka bude dobrým průvodcem.

Roman Kumpošt
Člen Výkonného výboru a předseda Komise zahraničních vztahů ČOV
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O této prírucce

Tato příručka je druhým vydáním brožury „Financování 
sportu v Evropské unii” EU kanceláře Evropských olympij-
ských výborů a zaměřuje se na programy financované z 
prostředků EU ve finančním období 2014-2020. První vydá-
ní vycházelo z předchozího finančního rámce (2007-2013).

Brožura je zaměřena na sportovní aktéry, kteří pracují jak 
na profesionální, tak na základní úrovni. Cíle této příručky 
jsou následující:

 r provést sportovní aktéry složitým světem programů 
financovaných z prostředků EU,

 r zvýšit povědomí o příležitostech financování sportu 
v EU,

 r posoudit důležitost různých programů financovaných z 
prostředků EU ve vztahu ke sportu,

 r pomoci s realizací projektových nápadů a poskytnout 
praktické rady při přípravě projektů EU.

Brožura je rozdělena do tří částí:

 r Část I poskytuje obecný přehled o financování sportu v 
EU a dává praktické pokyny pro přípravu a implementa-
ci projektů financovaných Evropskou unií.

 r Část II popisuje konkrétní programy financované z 
prostředků EU a hodnotí jejich význam pro sport.

 r Část III uvádí příklady projektů financovaných v EU v 
poslední době, s cílem objasnit projektové příležitosti a 
inspirovat případné budoucí projektové manažery. 

Zkratky
CAP Společná zemědělská politika

CHAFEA Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a 
potraviny

CORDIS Informační služba Evropské komise pro výzkum a 
vývoj

DG Generální ředitelství

DG EAC Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

EACEA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a au-
diovizuální oblast

EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

EASME Výkonná agentura pro malé a střední podniky

eForm Elektronický formulář žádosti

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj

ESF Evropský sociální fond

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy

ETC Evropská územní spolupráce

EU Evropská unie

EUR Euro

EVS Evropská dobrovolná služba

LAGs Místní akční skupiny

LEADER Liaison entre actions de développement de 
l’économie rurale (Vazba mezi hospodářstvím 
venkova a územním rozvojem)

NGO Nevládní organizace

MS Členské státy

SMEs Malé a střední podniky

TFEU Smlouva o fungování Evropské unie

OP Operační program

RDPs Programy rozvoje venkova
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Obecný úvod

KRÁTKÉ SHRNUTÍ DOSAVADNÍHO 
VÝVOJE
V Lisabonské smlouvě, která vstoupila v platnost v prosinci 
2009, bylo sportu poprvé věnováno zvláštní ustanovení (čl. 
165 TFEU). Tento článek uznává společenskou a politickou 
úlohu sportu na evropské úrovni a poskytuje Evropské ko-
misi právní základ pro rozvoj programu financování sportu. 

Vzhledem k tomu, že není možné zařadit úplně nové kapi-
toly či podprogramy do probíhajících EU programů, nebyl 
zde ve finančním období 2007-2013 pro sportovní program 
právní základ. V roce 2009 tak byl vyčleněn rozpočet 
na takzvané „Přípravné akce v oblasti sportu”, jejichž 
hlavním cílem bylo připravit budoucí kroky EU v oblasti 
sportu od roku 2014, kdy začalo nové období financování 
z prostředků EU. Mezi lety 2009 a 2013 bylo v rámci těchto 
přípravných akcí úspěšně financováno 77 projektů v cel-
kové částce 15,6 milionu EUR. 

SOUČASNÁ SITUACE
Nový program financování vzdělávání, odborné přípravy, 
mládeže a sportu z prostředků EU nazvaný Erasmus+ byl 
zahájen 1. ledna 2014. Program Erasmus+ poprvé obsahuje 
samostatnou kapitolu, která se týká sportu, s rozpočtem 
266 milionů EUR (přibližně 1,8 % z celkového rozpočtu 
programu Erasmus+).

I když existuje samostatná kapitola věnovaná sportu, stojí 
za zmínku, že projekty se sportem související mohou být 
financovány také z jiných kapitol programu Erasmus+, a 
to všude tam, kde je sport využíván jako „nástroj” v rámci 
vzdělávání, odborné přípravy a činností mládeže.

Jelikož je sport také průřezový nástroj využívaný k 
podpře zdravého životního stylu, sociální integrace nebo 
regionálního rozvoje, projekty se sportem související mo-
hou obdržet finanční podporu prostřednictvím různých 
dalších evropských programů financování. Vždy však 

musí být respektován princip zákazu dvojího financování. 
Některými příklady jsou:

 r Regionální politika - projekty by měly podporovat regi-
onální rozvoj.

 r Program v oblasti zdraví - projekty by měly podporovat 
pohybovou aktivitu a aktivní životní styl.

 r Práva, rovnost a občanství – projekty, jež podporují 
boj proti diskriminaci, rasismu, xenofobii, homofobii a 
dalším formám netolerance. 

OBECNÉ POKYNY PRO PROGRAMY 
FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU

Obecné zásady
Projekty EU musí splňovat kritéria stanovená v příslušných 
programech, aby měly nárok na financování. Existují však i 
obecné zásady, které musejí být brány v potaz. 
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 r Spolufinancování - EU nikdy nepokrývá veškeré náklady 
na projekt. Míra financování z prostředků EU je obvykle 
mezi 60 a 80 % z celkových způsobilých nákladů. 
Očekává se, že žadatelé pokryjí zbývající náklady jako 
vlastní příspěvek k projektu (např. skrz dotace od 
místních nebo regionálních orgánů, nadací, sponzorů, z 
vlastních zdrojů, příspěvků od partnerů atd.).

 r Nadnárodní rozměr - Pokud je nadnárodní rozměr jed-
ním z požadavků, pak musí být projekty implementová-
ny ve spolupráci s partnery z jiných evropských zemí. 

 r Evropský rozměr - Projekty by měly mít evropský 
rozměr (s výjimkou Evropských strukturálních a inves-
tičních fondů) - měly by tedy řešit otázky obecného zá-
jmu EU, jako je mezikulturní dialog, sociální integrace a 
aktivní občanství, nebo řešit konkrétní sportovní téma 
z evropské perspektivy. Je důležité, aby tyto projekty 
NEBYLY omezeny na čistě národní kontext.

 r Evropská přidaná hodnota - Projekty by měly mít přida-
nou hodnotu a být inovativní, tj. měly by plnohodnotně 
přispívat k již existující vnitrostátní politice nebo vnit-
rostátním aktivitám. 

 r Partnerství - Projekty by měly zahrnovat partnery z 
jiných odvětví než sportu, jako jsou univerzity, výzkum-
né ústavy, think-tanky, nevládní organizace, místní 
nebo regionální orgány, podniky, sociální partnery atd. 
Dobře vyvážené partnerství může značně zvýšit šance 
na úspěch projektu. 

 r Udržitelnost - Projekty by měly být zaměřené na vytvo-
ření trvalé struktury přesahující trvání projektu.

 r Dvojí financování – Obecné pravidlo pro financování 
z prostředků EU je, že dvojí financování, čili pokrytí 
nákladů za stejnou činnost z rozpočtu EU dvakrát, NENÍ 
povoleno. To znamená, že nelze získat finance na tytéž 
projetové aktivity z různých programů EU. 

Hlavní rozdíly
Programy financované z prostředků EU se značně liší z 
hlediska uplatňování postupů a podmínek financování. 
Některé důležité rozdíly, které je třeba mít na paměti, jsou:

 r Výzva k předkládání žádostí vs. výzva k předkládání 
nabídek do veřejné soutěže - Obvykle mohou být pro-
jekty podávány až po zveřejnění „Výzvy k předkládání 
žádostí” v rámci daného programu nebo akce. Tato vý-

zva nabádá k předložení projektu a stanovuje priority, 
podmínky financování a postupy pro podávání žádosti. 
„Výzva k podávání nabídek do veřejné soutěže” se na-
proti tomu vyhlašuje pro konkrétní činnost - obvykle, 
ale ne výhradně, pro studie. 

 r Termíny - Projekty nemohou být předloženy kdykoliv. 
Ve výzvě k podávání návrhů/ nabídek jsou obvykle sta-
noveny termíny. Nicméně u některých programů/akcí 
existují pevné termíny a projekty mohou být předklá-
dány několikrát do roka. Například v rámci programu 
Erasmus+ Mládež v akci mohou být některé projekty 
předkládány třikrát ročně.

 r Financování a způsobilé náklady - Financování, spo-
lufinancování a způsobilé náklady závisí na programu, 
respektive akci. EU obvykle financuje mezi 60 a 80 % 
rozpočtu projektu.

 r Správa programů - Řada subjektů na evropské, národní 
a regionální úrovni - Evropská komise, výkonné agentu-
ry, národní ministerstva, regionální vlády, místní akční 
skupiny (LAGs) nebo národní agentury - jsou zapojeny 
do implementace a řízení programů financování z pro-
středků EU.

Obecně existují centralizované a decentralizované progra-
my. Centralizované programy, jako je Program v oblasti 
zdraví nebo program Evropa pro občany, jsou řízeny na 
úrovni EU Evropskou komisí a/nebo výkonnými agentu-
rami. Decentralizované programy jsou spravovány na 
národní úrovni národními agenturami. Některé programy 
jsou jak decentralizované, tak centralizované, jako je např. 
program Erasmus+. Tento program je částečně řízený 
Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovi-
zuální oblast (EACEA) a částečně národními agenturami, 
umístěnými v členských státech. Evropské strukturální a 
investiční fondy patří mezi zvláštní případy, protože jsou 
řízeny a implementovány národními a regionálními orgány.

Rozdíl mezi centralizovanými a 
decentralizovanými programy 
je velmi zásadní, protože určuje, 
kde podat žádost, kdo vybírá 

projekty, jak jsou finanční prostředky rozděleny a 
na koho se obrátit!

DŮLEŽITÉ
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Erasmus+ Mládež v akci

Ř Í Z E N Í  P R O G R A M Ů  F I N A N C O V A N Ý C H  Z  P R O S T Ř E D K Ů  E U

ŽÁDOST, VÝBĚR PROJEKTŮ, ROZDĚLOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KONTAKTY

Erasmus+ Vzdělávání a odborná příprava

Erasmus+ Sport

Program v oblasti zdraví

Evropa pro občany

LIFE

Horizont 2020

Evropská komise/ 
Výkonná agentura

Na úrovni EU

Národní agentura

Na národní úrovni

ERDF

Národní/ regionální orgány

ESF

EARFD
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PŘEHLED NOVÉ STRUKTURY 2014-2020
Níže uvedená tabulka obsahuje orientační přehled oblastí a činností, které mohou obdržet evropské finance v období 
2014-2020. Kromě toho tabulka spojuje programy financované v předchozím programovém období let 2007-2013 s aktu-
álním obdobím na léta 2014-2020. Jelikož některé financované programy byly značně restrukturalizovány, doporučujeme 
si důkladně přečíst kapitolu o každém z příslušných programů.

OBLAST/ČINNOST PROGRAM 2007-2013 PROGRAM 2014-2020 PODROBNOSTI

Partnerství založená na spolupráci Přípravné akce Erasmus+ Sport str. 19-22

Neziskové evropské sportovní akce Zvláštní výroční akce Erasmus+ Sport str. 19-22

Pravidelné soutěže, mistrovství, 
sportovní akce X X X

Výměny mládeže, dobrovolnictví, 
partnerství v oblasti mládeže

Mládež v akci Erasmus+ Mládež v akci str. 23-27

Odborná příprava, mobilita 
zaměstnanců, partnerství v oblasti 
vzdělávání

Program celoživotního 
vzdělávání

Erasmus+ Vzdělávání a 
odborná příprava

str. 28-32

Menší sportovní infrastruktura ERDF ERDF str. 34-36

Místní sportovní infrastruktura, místní 
rozvojové projekty

EAFRD (LEADER) EAFRD (LEADER) str. 37-38

Trh práce, sociální začleňování, 
zaměstnávání mládeže

ESF ESF str. 33-36

Podpora pohybové aktivity a aktivního 
životního stylu

Program v oblasti zdraví Program v oblasti zdraví str. 39-40

Aktivní občanství, partnerství měst 
(twinning), projekty občanské 
společnosti

Evropa pro občany Evropa pro občany str. 43-44

Výzkum související se sportem Sedmý rámcový program Horizont 2020 str. 41-42

Sport a životní prostředí LIFE+ LIFE str. 47-48

Boj proti rasismu a nesnášenlivosti a 
násilí ve sportu, podpora rovnosti

DAPHNE III Práva, rovnost a občanství str. 45-46

Sport a rozvojová pomoc Programy vnější spolupráce Programy vnější spolupráce str. 49-50
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Praktické pokyny

Tento stručný přehled vám poskytne některé praktické rady. Většina informací se vztahuje obecně na řízení projektů EU, 
ale některé prvky výslovně odkazují na kapitolu „Sport” programu Erasmus+. 

ŘÍZENÍ PROJEKTU EU – KROK ZA KROKEM

Předtím, než začnete
Dobrý začátek je polovina úspěchu! Existuje několik klíčo-
vých prvků, které je třeba vzít do úvahy předtím, než za-
čnete připravovat svou žádost. Následující otázky by vám 
měly pomoci rozhodnout, zda stojí za to do evropského 
projektu investovat:

 r Důvod: Proč byste se chtěli zapojit do evropského 
projektu? Jaké jsou výhody pro vaši organizaci?

Možné výhody účasti na projektech EU mohou být: 
učení se od jiných organizací a zemí, rozšíření partner-
ské sítě nebo sdílení nápadů a postupů s ostatními. 
Finanční zisk by nikdy neměl být hlavním důvodem vaší 
investice do projektu. 

 r Čas/zaměstnanci: Má vaše organizace potřebné lidské 
zdroje k sepsání žádosti a implementaci projektu, po-
kud budete vybráni?

Projekty EU, od procesu podání žádosti až po jeho 
dokončení, mohou být časově dosti náročné a pracné. 
Zvažte dostatek času na sepsání žádosti a implemen-
taci projektu v případě, že se žádostí uspějete. V tomto 
ohledu se ujistěte, že by vám projekt EU nebránil v říze-
ní každodenních pracovních záležitostí. Implementace 
projektu EU může vyžadovat další pracovníky. Tento 
personál může být nejméně částečně financován z 
rozpočtu projektu.

 r Finance: Má vaše organizace dostatečnou finanční 
způsobilost pro řízení rozpočtu projektu EU?

Finanční způsobilost je zásadní, pokud chcete být 
žadatelem o projekt EU. EU vás může dokonce požádat, 
abyste prokázali svou finanční způsobilost před zahá-
jením projektu. 

Projekty EU se řídí principem spolufinancování. To 
znamená, že EU nebude financovat celý projekt, ale 
jen určité procento, v závislosti na daném programu. 
Například: V rámci programu Erasmus+ Sport bude 
EU financovat maximálně 80 % způsobilých nákladů, 
což vyžaduje, aby partnerská síť poskytla jako vlastní 
příspěvek zbývající rozpočet, nebo zajistila finanční 
prostředky z jiných zdrojů.

Navíc platí, že EU převede pouze část grantu na začátku 
projektu (toto se nazývá předběžné financování). Zbý-
vající část je zaplacena po jeho úspěšném dokončení. 
Například: V rámci programu Erasmus+ Sport EU před-
běžně financuje 60 % grantu EU a 40 % je zaplaceno, 
když je projekt dokončen (informace založená na 
výzvách v letech 2014 a 2015). To znamená, že pouze 
určitý podíl grantu EU bude převeden na začátku 
projektu. Proto se ujistěte, že projekt EU nevytváří 
problém v peněžním toku vaší organizace. 
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Níže můžete najít příklad, jak by mohl rozpočet projektu EU v rámci Erasmus+ Sport vypadat.

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 300.000 EUR

Předběžné financování = 60 % 
financování z prostředků EU

144 000 EUR

Konečná platba = 40 % 
financování z prostředků EU

96 000 EUR

Podíl žadatele
20 000 EUR

Partnerská síť
40 000 EUR

Výše uvedené otázky nejsou určeny k tomu, aby vás odradily, ale spíše aby vám poskytly reálný obrázek o dané věci. 
Zapojení do projektů EU s sebou nese mnoho pozitivních aspektů, ale také vyžaduje značný dlouhodobý závazek. 
Pokud se vaše organizace doposud nikdy nezúčastnila projektu EU nebo pokud si nejste jisti, zda vaše organizace může 
projekt EU řídit, bylo by dobré se prvně zúčastnit projektu EU jako partner před tím, než se pokusíte o roli hlavního 
žadatele.

KROK 1 r Myšlenka projektu
Všechny projekty začínají dobrou projektovou myšlenkou. 
Nejprve přemýšlejte o myšlence projektu a poté hledejte 
financování a vhodný program financování, nikoli naopak.

Prvky, které je třeba vzít v úvahu při rozvoji projektového 
nápadu, jsou:

 r Cíl: Jaké jsou cíle projektu?

 r Cílová skupina: Jaká je cílová skupina projektu (např. 
sportovci, trenéři, úředníci apod.)? Komu chceme po-
moci, nebo koho chceme oslovit? 

 r Evropská přidaná hodnota: Ta je důležitá zejména pro ev-
ropské centralizované programy. Proč by měl být tento 
projekt implementován na evropské úrovni, a nikoli na 
národní úrovni? Jaký je evropský charakter projektu? 
Při sepisování žádosti budete později potřebovat 
ospravedlnit evropskou přidanou hodnotu. Pro decent-
ralizované programy implementované na národní úrovni 
mohou být důležité jiné ukazatele, jako například, jak 
váš projekt přispívá do národní/regionální strategie.

 r Inovace: Je vaše projektová myšlenka nebo váš přístup 
inovativní?

 r Činnosti: Které činnosti chcete vykonávat během pro-
jektu? Přispívají tyto činnosti k dosažení cílů projektu? 
Možným způsobem, jak strukturovat různé činnosti, je 
vytvoření pracovních balíčků (např. výzkum, komunika-
ce atd.).

 r Harmonogram: Jaký je realistický časový plán pro 
provádění těchto činností? Jak dlouho bude projekt 
trvat?

 r Výsledky a šíření: Čeho byste chtěli projektem dosáh-
nout a jak byste rádi tyto výsledky šířili?

 r Finance: Jaký rozpočet je realistický za účelem dosaže-
ní cí lů a pro implementaci různých činností?

5.
 K

RO
K

6. KROK

2. KROK

1. KROK

Ho
dn

oc
en

í a
 v

ýb
ěr

Myšlenka projektu

Proces podání žádosti Sepsání žádosti3. KROK
4. KROK

Hledání  partnerských
organizací

Im
plementace

projektu

PROJEKTOVÝ 
CYKLUS

Financování z prostředků EU =  
80 % z celkových nákladů

240 000 EUR

Vlastní příspěvek = 20 % z 
celkových nákladů

60 000 EUR
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KROK 2 r Hledání partnerských organizací
Jakmile budete mít vaši projektovou myšlenku rozvinutou, můžete začít s hledáním partnerů. Na základě povahy vaší 
projektové myšlenky, jako jsou např. činnosti a cílové skupiny, se budete muset rozhodnout o následujícím:

 r Počet partnerů: Kolik partnerů chcete do projektu 
zahrnout? Vezměte v úvahu také požadovaný počet 
partnerů podle kritérií způsobilosti daného programu.

 r Země, které jsou oprávněny k účasti: Které země se 
mohou na projektu podílet? Jsou pravidla (např. pokud 
jde o úhradu cestovních výdajů a nákladů na zaměst-
nance) stejná jak pro členské státy EU, tak pro země, 
jež nejsou součástí EU-28? 

 r Role a úkoly pro partnery: Jaké úkoly by měli partneři 
plnit? Například: Různí partneři mohou být zodpovědní 
za konkrétní pracovní balíčky. 

 r Profil a znalosti: Musí mít váš partner zkušenosti s 
projekty EU a s tématy, na která se projekt soustředí? 
Odbornost může být vázána na konkrétní činnosti 
nebo pracovní balíček projektu, například sběr dat 
nebo vzdělávací moduly.

 r Typ organizací: Většina programů financování vám 
umožní začlenit širokou škálu účastníků. Níže můžete 
najít přehled možných partnerů projektu. Zahrnutí or-
ganizací z jiných odvětví nebo oblastí může poskytnout 
nový pohled a posílit vaši žádost.

Při kontaktování možných projektových partnerů zkuste 
formulovat vaši projektovou myšlenku co nejpřesněji. Po-
skytněte přesný popis toho, co se od organizace očekává 
a proč jste se rozhodli obrátit se právě na tuto organizaci. 
Někdy může být nutné, aby projektoví partneři podepsali 
oficiální „prohlášení o záměru” pro potvrzení své účasti. 
Zkontrolujte výzvu k předkládání žádostí a průvodce pro-
gramem (Programme Guide) pro více informací o těchto 
požadavcích. A i když to není oficiálně vyžadováno, může 
být vhodné písemně sepsat potvrzení o partnerství a 
popis úkolů a povinností.

Jak najít partnery?

 r Kontaktujte střešní sportovní organizace na národní, 
evropské nebo mezinárodní úrovni. Tyto organizace 
mají rozsáhlé sítě a mohou vám poskytnout cenné 
kontakty.

 r Ověřte si, které organizace či sítě jsou aktivní v kon-
krétní politické oblasti. Je možné, že určitý výzkumný 
ústav nebo nevládní organizace se specializují na 
oblast vašeho projektu. Zapojení takové organizace 
nepochybně posílí vaši žádost.

 r Evropská komise nebo národní agentury mohou také 
organizovat „Kontaktní (networkingové) semináře” pro 
daný program. Kontaktní semináře představují snadný 
způsob hledání partnerů z jiných členských států a po-
skytují možnost probrat budoucí projektové myšlenky.

 r Ověřte si předchozí projekty na národní nebo evropské 
úrovni v oblasti, na kterou máte zájem se soustředit.

 r Oslovte i organizace působící mimo sportovní prostředí. 

MOŽNÍ
PARTNEŘI
PROJEKTU

Národní
olympijské výbory

Sportovní
svazy

a kluby

Vzdělávací 
instituce

Výzkumné 
ústavy

Orgány veřejné 
správy

Soukromé 
společnosti

Sociální 
partneři

Nevládní
organizace
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KROK 3 r Sepsání žádosti
Pokud jste identifikovali svou partnerskou síť a plně rozvi-
nuli návrh projektu, můžete začít s procesem psaní.

 r Přečtěte si oficiální dokumenty, abyste se ujistili, že 
máte nejnovější informace. Mohou jimi být: výzvy 
k předkládání žádostí/nabídek do veřejných soutěží, 
průvodce programem nebo pokyny pro žadatele. Tyto 
dokumenty stanovují cí le a priority programu financo-
vání, potenciální příjemce, kritéria způsobilosti, proces 
podání žádosti, lhůty pro předložení, dostupné finanční 
prostředky a finanční pravidla. Je také velmi užitečné 
si předem přečíst (elektronické) formuláře, jež budete 
muset poslat v pozdější fázi. Získáte tak lepší představu 
o informacích, které jsou pro podání žádosti nezbytné. 
Uživatelské příručky, které vám mohou pomoci s vypl-
ňováním těchto úředních formulářů, jsou také běžně 
k dispozici.

 r Projděte si internetové stránky příslušného zodpo-
vědného orgánu. V závislosti na struktuře programu 
financování může být program řízen na úrovni EU (pří-
slušný orgán: DG Komise nebo výkonná agentura) nebo 
na národní úrovni (příslušný orgán: národní agentura). 
Webové stránky mohou obsahovat další užitečné infor-
mace. Kromě toho mohou tyto agentury poskytnout 
obecnou pomoc a odpovědět na vaše případné dotazy.

 r K sepsání vaší žádosti vždy používejte úřední formu-
láře. 

 r V případě programu Erasmus+ Sport budete muset 
vyplnit elektronický formulář (eForm) a následující 
pří lohy: 

 r Popis projektu: Podrobný popis projektu včetně 
jeho partnerské sítě, struktury, metodiky, činností, 
časového harmonogramu nebo jeho dopadu a šíře-
ní výsledků. Buďte co nejpřesnější, ale nezahrnujte 
hodnotitele zbytečným množstvím podrobností. 
Informace v žádosti také dobře strukturujte. 

 r Rozpočet: Uvádí se zde jak očekávané příjmy, tak 
výdaje (které musí být v rovnováze). Výdaje mohou 
zahrnovat například přehled nákladů na zaměst-
nance, cestovní náklady nebo subdodávky.

 r Čestné prohlášení: Prohlášení, kterým se oficiálně 
žádá o grant EU, a tím se přijímají všechny podmínky 
programu. Tento dokument musí být podepsán 
právním zástupcem organizace hlavního žadatele.

KROK 4 r Proces podání žádosti
Po dokončení všech potřebných dokumenů můžete žá-
dost podat. Při podání žádosti se ujistěte, že:

 r Máte všechny požadované dokumenty a podpisy. 
Zajištění některých podpisů, například od právních 
zástupců organizace, může nějakou dobu trvat, tak s 
žádostí začněte s dostatečným předstihem.

 r Vždy používejte oficiální formuláře!

 r Vždy dodržujte lhůty! Technické problémy nejsou 
omluvou. Doporučujeme podat žádost několik dní před 
uplynutím lhůty.

KROK 5 r Hodnocení a výběr
Hodnotící proces začne v okamžiku uplynutí lhůty pro 
podávání projektových návrhů. Napřed jsou všechny 
projektové záměry zkontrolovány, aby bylo zajištěno, 
že splňují kritéria způsobilosti (např. dostatečný počet 
partnerů v souladu s pravidly výzvy k podávání návrhů). 
Žádosti, které projdou tímto prvního hodnocením, jsou 
pak posouzeny externími odborníky na základě kritérií, 
jež jsou uvedena v pravidlech dané výzvy pro podávání 
návrhů. Tato kritéria, která lze obvykle najít v průvodci 
programem, mohou obsahovat aspekty, jako je:

 r Relevance projektu: Např. propojení projektového 
návrhu s politikou EU, týkající se daného tématu, či s 
národní/regionální strategií, přidaná hodnota organizo-
vání těchto činností na úrovni EU nebo potřeba tohoto 
projektu pro konkrétní oblast politiky.

U některých programů financování 
je třeba nejdříve Vaši organizaci 
zaregistrovat a až poté můžete 
zažádat o grant! Tento požadavek 
se vztahuje i na program Erasmus+ 
Sport.

DŮLEŽITÉ
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 r Kvalita projektového návrhu a implementace projektu: 
Kvalita struktury projektu a jeho cílů, metodologie 
nebo opatření týkající se řízení, rizik a managementu 
projektu.

 r Kvalita projektového týmu a opatření týkající se spo-
lupráce: Např. odbornost/profil partnerů a rozdělení 
úkolů.

 r Dopad a šíření výsledků: Např. opatření k šíření výsled-
ků projektu, plné využití výsledků projektu a zajištění 
jeho udržitelnosti. Dopad a šíření výsledků projektu se 
v současnosti stává jedním z velmi důležitých kritérií.

Na základě těchto kritérií udělí externí hodnotitelé kaž-
dému projektu body, které rozhodnou o celkovém pořadí 
projektových návrhů. Při psaní žádosti je tedy důležité mít 
tato kritéria bodování na paměti. 

Na základě tohoto pořadí pak příslušný orgán, který 
program spravuje, provede konečný výběr. Kromě počtu 
bodů jsou v potaz brány i další aspekty, jako je zeměpis-
ná oblast působnosti nebo počet projektů týkajících se 
různých témat. Po ukončení hodnotícího procesu obdrží 
všichni žadatelé písemné oznámení o výsledku a zpětnou 
vazbu týkající se hodnocení projektů. Zároveň je seznam 
vybraných projektů zveřejněn na internetových strán-
kách příslušného orgánu. Obecně platí, že tento proces 
trvá mezi 1 a 5 měsíci. 

V případě úspěchu:

 r Před podpisem dohody o grantu může být požadována 
další dokumentace, jako je například finanční záruka.

 r Jakmile jsou všechny administrativní požadavky splně-
ny, může být smlouva podepsána. Podepsáním se za-
vazujete, že implementujete projekt v daném časovém 
období a v rozsahu vaší projektové žádosti.

V případě, že váš projekt není vybrán:

 r Ve většině případů obdržíte od příslušného orgánu 
zpětnou vazbu s hodnocením vaší žádosti na základě 
daných kritérií. V případě, že vám některé body nejsou 
jasné, neváhejte požádat o objasnění. 

 r Zpětná vazba vám umožní vylepšit vaši žádost. Aktu-
alizovaný návrh projektu pak můžete podat během 
následující výzvy k podávání návrhů.

KROK 6 r Implementace projektu
 r Na začátku implementace projektu obdržíte část 
grantu (předběžné financování). Platí pro ERASMUS+, 
u jiných programů může být nutné projekt nejprve 
financovat a následně uplatňovat proplacení výdajů.

 r Ujistěte se, že vždy dodržujete finanční předpisy, napří-
klad pokud jde o náhradu cestovních nákladů. Změny 
v rozpočtu a změny předpokládaných činností jsou 
stále možné, ale postup je poměrně složitý a časově 
náročný. Proto dejte pozor na to, co v žádosti slibujete.

 r Je nutné, abyste si byli vědomi, že při zveřejňování 
dokumentů nebo výsledků musí být logo Evropské unie 
uvedeno na každé publikaci.

 r V závislosti na programu a výzvě může být požado-
váno, aby hlavní žadatel zaslal odpovědnému orgánu 
předběžnou zprávu o pokroku a dosažených úspěších 
projektu. Na konci projektu je vždy nutné podat oficiál-
ní závěrečnou zprávu, která obsahuje jak popis aktivit 
a to, jak přispěly k naplnění cílů projektu, tak detailní 
seznam příjmů a výdajů.

 r Všechny dokumenty (včetně finanční a technické do-
kumentace) je třeba archivovat alespoň po dobu 5 let. 
Váš projekt může být během tohoto období vybrán pro 
provedení externího auditu.
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Program Erasmus+  
VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA, MLÁDEŽ A SPORT

Program Erasmus+ spojuje sedm bývalých programů EU 
pro oblasti vzdělávání, odbornou přípravu a mládež a 
poprvé představuje samostatnou kapitolu a rozpočet pro 
sport.

Program má celkový rozpočet ve výši 14,774 miliard EUR na 
sedm let (2014-2020). Rozpočet kapitoly Sport je 266 mi-
lionů EUR (přibližně 1,8 % z celkového rozpočtu programu 
Erasmus+).

Program Erasmus+ je integrovaný program založený na třech klíčových akcích v oblasti vzdělávání a mládeže a dvou 
konkrétních akcích (Jean Monnet a Sport). 

Klíčová akce 1 podporuje vzdělávací pří ležitosti pro jednotlivce v rámci EU i mimo ni a zahrnuje studie a odbornou 
přípravu, stáže, výuku a profesní rozvoj a neformální činnosti mládeže, jako je dobrovolnictví.

Klíčová akce 2 poskytuje zainteresovaným organizacím příležitosti ke vzájemnému učení a k výměně osvědčených 
postupů prostřednictvím partnerství v rámci různých zemí a sektorů.

Klíčová akce 3 podporuje politické reformy v členských státech a spolupráci s nečlenskými zeměmi EU se zaměřením 
na posilování důkazní základny pro tvorbu politiky a výměnu osvědčených postupů. Podpora zahrnuje 
implementaci nástrojů transparentnosti EU, mezinárodní studie a podporu pro konkrétní politické 
kroky.

PROGRAM 
CELOŽIVOTNÍHO 
UČENÍ 
Grundtvig
Erasmus
Leonardo
Comenius

PŘÍPRAVNÉ AKCE V  
OBLASTI SPORTUMLÁDEŽ V AKCI

MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 
VYŠŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Erasmus Mundus,  
Tempus, Alfa, Edulink, 
bilaterální programy

Programy pro období 2007-2013   Nový integrovaný program pro období 2014-2020

Erasmus+
Projekty mobility osob 

Projekty spolupráce

Reformy a systémy vzdělávání 

1

2

3

, CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY
r Jean Monnet r Sport 
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Sportovní kapitola programu Erasmus+, která NENÍ sou-
částí tří klíčových akcí, podporuje Partnerství založená 
na spolupráci v oblasti sportu, Malá partnerství založená 
na spolupráci, Neziskové evropské sportovní akce, studie 

a průzkumy. Tyto akce mají za úkol podporovat rozvoj, 
přenos a implementaci inovativních postupů na evropské, 
národní, ale i na regionální a místní úrovni a přispívat k 
rozvoji evropského rozměru sportu.

DŮLEŽITÉ

I když existuje samostatná kapitola věnovaná sportu, jakýkoli projekt, který využívá sport 
jako „nástroj“ ke vzdělávání a odborné přípravě nebo mládežnické činnosti, může být 
financován v rámci klíčové akce 1, 2 nebo 3.

ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ
Obecně platí, že projekty Erasmus+ musí být předloženy a řízeny organizacemi, a nikoli jednotlivci. Program rozlišuje mezi 
organizacemi ze zemí programu a z partnerských zemí.

Země programu 
Zúčastněné organizace (žadatelé a partneři) v projektech 
Erasmus+ musí mít sídlo v jedné z následujících zemí 
programu.

Členské státy Evropské unie (EU)

Rakousko
Belgie
Bulharsko
Chorvatsko
Kypr
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko

Itálie
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Malta
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovenská republika
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Spojené království

Země programu, které nejsou členem EU

Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Lichtenštejnsko 
Turecko
Island
Norsko 

Partnerské země
Tyto země se mohou účastnit pouze některých akcí v 
rámci programu Erasmus+:

Partnerské země sousedící s EU

Země Východního partnerství:

Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, 
Ukrajina

Země jižního Středomoří:

Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, 
Palestina, Sýrie, Tunisko

Západní Balkán:

Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko

Ostatní:

Ruská federace, Švýcarsko*

* Účast organizací ze Švýcarska je v současné době stále 
nejasná. Pro výzvy k předkládání návrhů v období 2014 
a 2015 bylo Švýcarsko uvedeno pouze jako partnerská 
země v rámci programu Erasmus+. To by se však mohlo 
v následujících letech změnit. Doporučujeme sledovat 
internetové stránky Agentury EACEA pro informace o 
dalším vývoji. 
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Q Erasmus+ Sport
Program Erasmus+ poprvé představuje na evropské úrovni kapitolu zaměřenou na financování projektů týkajících se 
sportu. Rozpočet kapitoly Erasmus+ Sport je 266 milionů EUR na období sedmi let, což znamená v průměru přibližně 
38 milionů EUR ročně. Během prvních dvou let implementace programu byl rozpočet výrazně nižší než tato průměrná 
hodnota, což znamená, že se bude již každý následující rok postupně zvyšovat. 

CÍLE
Specifické cíle programu Erasmus+ v oblasti sportu jsou: 

 r řešení přeshraničních hrozeb integrity sportu, jako je 
doping, manipulace s výsledky zápasů a násilí,

 r boj proti všem druhům nesnášenlivosti a diskriminace,

 r propagace a podpora řádné správy ve sportu a dvojí 
kariéry sportovců,

 r podpora dobrovolné činnosti v oblasti sportu společně 
se sociálním začleňováním a rovnými pří ležitostmi. 
Dále šíření povědomí o významu pohybové aktivity pro 
upevnění zdraví, a to prostřednictvím zvýšené účasti a 
rovného přístupu ke sportu pro všechny. 

STRUKTURA
Program Erasmus+ Sport poskytuje podporu v oblasti 
financování pro:

 r Partnerství založená na spolupráci 

 r Malá partnerství založená na spolupráci

 r Neziskové evropské sportovní akce

 r akce, které posilují znalostní základnu pro vytváření 
politiky (studie, průzkumy),

 r dialog s příslušnými evropskými zainteresovanými 
(sportovními) organizacemi.

ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ
Pro financování v rámci programu Erasmus+ Sport jsou 
způsobilé veřejné subjekty nebo neziskové organizace pů-
sobící v oblasti sportu. Každá ze zúčastněných organizací 
se sídlem v zemi programu může být žadatelem. 

ODPOVĚDNÉ ORGÁNY
Za implementaci programu Erasmus+ Sport jsou odpověd-
né dva subjekty:

1. Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovi-
zuální oblast (EACEA) je odpovědná za implementaci 
programu Erasmus+ Sport tím, že spravuje: 

 r Partnerství založená na spolupráci 
 r Neziskové evropské sportovní akce 

2. Sportovní oddělení Evropské komise (DG pro vzdělávání 
a kulturu) je odpovědné za evropskou sportovní politi-
ku a její koherenci prostřednictvím:

 r akcí podporujících znalostní základnu pro tvorbu 
sportovní politiky,

 r dialogu s evropskými zainteresovanými (sportovní-
mi) organizacemi.

Části programu spravované 
Výkonnou agenturou EACEA

Partnerství založená na spolupráci 
Partnerství založená na spolupráci jsou projekty, kterých 
se účastní organizace a subjekty ze sportovního prostře-
dí i mimo něj z různých evropských zemí, aby rozvíjely, 
předváděly a/nebo implementovaly inovativní postupy. 
Partnerství založená na spolupráci v oblasti sportu mají 
za cíl zejména: 

 r Podporu účasti na pohybové aktivitě a sportu, a to 
zejména podporou implementace Pokynů EU pro pohy-
bovou aktivitu a Evropského týdne sportu, 

 r propagaci dvojí kariéry sportovců, a to zejména podpo-
rou implementace Pokynů EU týkajících se dvojí kariéry 
sportovců,
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 r boj proti dopingu především v oblasti rekreačního 
prostředí (amatérský sport a fitness),

 r boj proti manipulaci s výsledky zápasů, a to zejména 
skrz podporu prevence a zvyšování povědomí a spolu-
práce mezi zainteresovanými stranami, 

 r propagaci dobrovolnictví ve sportu,

 r podporu inovativních a vzdělávacích postupů v boji pro-
ti násilí, rasismu, diskriminaci a netoleranci ve sportu,

 r zlepšení řádné správy ve sportu, 

 r podporu sociálního začleňování a rovných příležitostí 
ve sportu, a to zejména implementací příslušných EU 
strategií v těchto oblastech. 

NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI JSOU PODPOROVÁNY 

 r vytváření sítí (networking) mezi klíčovými zaintereso-
vanými subjekty,

 r propagace, identifikace a sdílení osvědčených postupů,

 r příprava, rozvoj a implementace školení a vzdělávacích 
modulů,

 r rozvoj monitoringu a porovnávacích indikátorů, zejmé-
na s ohledem na podporu etického chování a kodexů 
chování mezi sportovci,

 r činnosti pro zvyšování povědomí o významu sportu a 
pohybové aktivity ve vztahu k osobnímu, sociálnímu a 
profesnímu rozvoji jednotlivců,

 r činnosti ke zlepšení důkazní základny sportu pro vypo-
řádání se se společenskými a hospodářskými výzvami 
(sběr dat, průzkumy, konzultace, atd.),

 r činnosti na podporu inovativní součinnosti mezi oblastí 
sportu a oblastí zdraví, vzdělávání, odborné přípravy a 
mládeže,

 r konference, semináře, setkání, akce a osvětová čin-
nost podporující výše uvedené činnosti.

POČET ZÚČASTNĚNÝCH ORGANIZACÍ

Partnerství založená na spolupráci by mělo být nadnárod-
ní a mělo by zahrnovat alespoň pět organizací z pěti růz-
ných zemí programu. Pro činnosti související s Evropským 
týdnem sportu existují jiná kritéria.

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU

Doba trvání může být 12, 18, 24, 30 nebo 36 měsíců. V pří-
padě projektů navázaných na Evropský týden sportu je 
maximální doba trvání 18 měsíců. Výzvy k předkládání 
žádostí určí, kdy by měly projektové aktivity začít.

KDY PODAT ŽÁDOST?

Obecně existují dvě základní lhůty pro prodávání žádostí. 
Pravidelně aktualizovaný přehled, stejně jako výzvy 
k podávání žádostí, jsou publikovány na internetových 
stránkách výkonné agentury EACEA: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ OBDOBÍ ZPŮSOBILOSTI - 
PROJEKTY MUSÍ ZAČÍT 

konec ledna 
(pro projekty související s ETS)

mezi 1. dubnem a 1. zářím

polovina května
(pro projekty nesouvisející s ETS)

1. ledna následujícího roku

PŘÍKLADY PROJEKTŮ

Níže jsou příklady projektů, jež byly podpořeny „Přípravný-
mi akcemi v oblasti sportu v období 2009-2013”. Vzhledem k 
tomu, že Partnerství založená na spolupráci podporovaná 
v rámci programu Erasmus+ Sport staví na zkušenostech 
a struktuře těchto projektů přípravných akcí, poskytují 
následující příklady realistický pohled na povahu možných 
projektů v rámci programu Erasmus+ Sport.

 r Projekt „Sport for Good Governance” (S4GG) úspěšně 
řízený EU kanceláří Evropských olympijských výborů, 
byl připraven za účelem podpory implementace zásad 
řádné správy ve sportovních organizacích v Evropě.

 r Projekt „Creating a Level Playing Field” (CLPF) byl 
zaměřený na posílení výměny osvědčených postupů 
mezi sportovními organizacemi a místními subjekty 
na podporu sociálního začleňování přistěhovalců ve 
sportu a prostřednictvím sportu.

Evropský týden sportu (ETS)

ETS je iniciativou Evropské komise, která se poprvé 
konala v září 2015 jak na centrální úrovni, tak na 
úrovni členských států a regionů. S největší pravdě-
podobností bude ETS pokračovat jako každoroční 
událost. Hlavním cílem této iniciativy je motivovat lidi 
k tomu, aby sportovali a byli aktivní. Leitmotivem ETS 
je hashtag #BEACTIVE.

Sportovní organizace mohou do ETS zapojit své 
aktivity na národní úrovni (většinou bez finanční pod-
pory) či se ucházet o dotaci pro nadnárodní projekt/
akci v rámci výzvy k předkládání žádostí pro projekty 
související s ETS (viz. níže).
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 r „European Paralympic snow sport youth circuit” dal 
mládeži s postižením šanci soutěžit v profesionálním 
prostředí v pěti soutěžních táborech.

 r Účelem projektu „Fit for Life Europe” bylo zvýšení účasti 
starších občanů na pohybové aktivitě vytvořením 
zvláštního „Komunálního rámce HEPA (zdraví prospěš-
ná pohybová aktivita) pro seniory”.

Malá partnerství založená na spolupráci
Poprvé představena ve výzvě k předkládání návrhů 
v říjnu 2015, Malá partnerství založená na spolupráci mají 
za cíl podpořit vývoj inovativních postupů a aktivit, a 
jejich přenos mezi sportovními organizacemi. Od projektů 
„Partnerství založená na spolupráci“ se liší vyžadovaným 
počtem partnerských organizací (pouze 3), rozpočtem 
omezeným na maximálně 60 tisíc EUR, s čímž souvisí nižší 
administrativní zátěž, a částečně jinými cílovými oblastmi. 
Pro rok 2016 jimi jsou:

 r Podpora sociálního začleňování a rovných příležitostí 
ve sportu, a to zejména implementací příslušných EU 
strategií v těchto oblastech, 

 r propagace tradičních evropských sportů a her, 

 r podpora mobility dobrovolníků, manažerů a zaměst-
nanců neziskových sportovních organizací, 

 r podpora zlepšení tréninkových a závodních podmínek 
s cílem lépe ochránit mladé sportovce před zdravotní-
mi a bezpečnostními riziky. 

POČET ZÚČASTNĚNÝCH ORGANIZACÍ

Malá partnerství založená na spolupráci musí zahrnovat 
alespoň tři organizace ze tří různých zemí programu. 

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU

Doba trvání může být 12, 18, nebo 24 měsíců. Výzvy k před-
kládání žádostí určí, kdy by měly projektové aktivity začít.

KDY PODAT ŽÁDOST?

Pro Malá partnerství založená na spolupráci existuje pou-
ze jedna lhůta, protože jejich organizace není vázána na 
Evropský týden sportu. 

LHŮTA PRO PODÁNÍ 
ŽÁDOSTÍ 

OBDOBÍ ZPŮSOBILOSTI - 
PROJEKTY MUSÍ ZAČÍT 

polovina května 1. ledna následujícího roku

Neziskové evropské sportovní akce
Neziskové evropské sportovní akce jsou zaměřeny na 
podporu sociálního začleňování, rovných příležitostí a 
dobrovolnictví na poli sportu. Kromě toho podporují im-
plementaci Pokynů EU pro pohybovou aktivitu a účast ve 
sportu a pohybové aktivitě. Jejich část je také vázána na 
Evropský týden sportu. 

NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI JSOU PODPOROVÁNY: 

 r organizace vzdělávacích aktivit pro sportovce, trenéry, 
organizátory a dobrovolníky v rámci příprav na akci,

 r organizace akce, 

 r organizace vedlejších činností sportovních akcí (konfe-
rence a semináře),

 r implementace aktivit zaměřených na odkaz dané akce 
(hodnocení, vypracování plánů do budoucnosti). 

Pravidelně organizované čistě sportovní soutěže nebo 
profesionální sportovní soutěže NEJSOU způsobilé.

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

Jakákoliv organizace splňující obecná kritéria účasti na 
programu Erasmus+ Sport a sídlící v zemi programu může 
být žadatelem.

POČET ZÚČASTNĚNÝCH ORGANIZACÍ

Nezisková evropská sportovní akce vyžaduje zapojení 
účastníků z nejméně dvanácti různých zemí programu. Pro 
činnosti související s Evropským týdnem sportu existují 
jiná kritéria. Aktuální informace naleznete na stránkách 
výkonné agentury EACEA.
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DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU

Až 1 rok (od přípravy až po hodnocení). Výzva k předklá-
dání žádostí určí, kdy mají činnosti projektu začít. Pro 
činnosti související s Evropským týdnem sportu existují 
jiná kritéria. Aktuální informace naleznete na stránkách 
výkonné agentury EACEA.

KDY PODAT ŽÁDOST?

Lhůty pro podávání žádostí jsou stejné jako v případě 
výzev k předkládání žádostí projektů pro Partnerství 
založená na spolupráci. Období způsobilosti se liší. 

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ OBDOBÍ ZPŮSOBILOSTI - 
PROJEKTY MUSÍ ZAČÍT 

konec ledna
(pro akce související s Evropským 
týdnem sportu)

květen téhož roku

polovina května
(pro akce nesouvisející s 
Evropským týdnem sportu)

listopad téhož roku

PŘÍKLADY PROJEKTŮ

 r „European University Games” byly multi-sportovní stu-
dentskou akcí sdružující více než 2 900 účastníků. 

 r Na „Special Olympics – European Summer Games” v 
Antverpách se sešli sportovci s mentálním postižením. 

 r Na „European Youth Olympic Winter Festival Brasov 
2013” soutěžilo 1 300 mladých lidí v osmi zimních 
sportovních disciplínách. Tato akce byla podporována 
z rozpočtu Evropského parlamentu pro zvláštní výroční 
akce.

JAK ZAŽÁDAT 

Výzvy k předkládání žádostí jsou zveřejňovány na interne-
tové stránce Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a 
audiovizuální oblast Evropské komise (EACEA).

Výzvy k předkládání návrhů pro Partnerství založená na 
spolupráci v oblasti sportu, včetně výzev týkajících se 
Evropského týdne sportu

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-
collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-for-pro-
fit-european-sport_en

Výzvy k předkládání návrhů pro neziskové evropské sportov-
ní akce, včetně výzev týkajících se Evropského týdne sportu 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/
not-for-profit-european-sport-events_en

Elektronické formuláře žádostí (eForms)

Pro více informací o eForms:
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en

Průvodce managementem projektů (Erasmus+ Sport Pro-
ject Handbook)

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/
eacs1113_project-handbook-sport_en.pdf 

KONTAKT 

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální 
oblast (EACEA) 
Avenue du Bourget 1
1049 Brusel – Belgie
E-mail: EACEA-SPORT@ec.europa.eu
Webová stránka: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Části programu spravované 
Sportovním oddělením Evropské 
komise

Akce podporující znalostní základnu pro 
tvorbu sportovní politiky
Jedním z úkolů Evropské komise je posílit důkazní zá-
kladnu pro vytváření sportovní politiky. Pro dosažení 
tohoto cíle má Evropská komise k dispozici různé akce 
včetně možnosti zadat ke zpracování různé studie. Tyto 
studie jsou obvykle provedeny konsorciem univerzit a 
výzkumných ústavů, ale sportovní organizace mohou být 
v zásadě také jeho součástí.

Více informací včetně vyhlášení výzev k předkládání žádos-
tí lze nalézt na internetových stránkách příslušného DG.

Více informací naleznete na webových stránkách Sportov-
ního oddělení Evropské komise 

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm

KONTAKT

Evropská komise
Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC), 
Sportovní oddělení
Rue Joseph II 70
1049 Brusel – Belgie
E-mail: eac-sport@ec.europa.eu
Webová stránka: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
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Q Erasmus+ Mládež v akci
Financování činností mládeže v rámci programu Erasmus+ 
se zaměřuje na zlepšení klíčových dovedností a zaměst-
natelnosti mladých lidí v Evropě, na podporu tělesné a 
duševní pohody a sociálního začleňování mladých lidí a na 
podporu zlepšení práce s mládeží a politiky týkající se mlá-
deže na místní, národní i mezinárodní úrovni. Rozpočet v 
období 2014-2020 je 10 % z celkového rozpočtu programu 
Erasmus+ (přibližně 1,47 miliardy EUR). 

Program Erasmus+ Mládež v akci nabízí širokou škálu mož-
ností pro sportovní organizace činné v oblasti mládeže, 
jako jsou výměny mládeže nebo Evropská dobrovolná 
služba. Přístup k financování je relativně snadný ve srov-
nání s ostatními částmi programu Erasmus+. 

STRUKTURA 
V oblasti mládeže nabízí program Erasmus+ možnosti financování v rámci všech tří klíčových akcí. V rámci těchto klí-
čových akcí jsou některé činnosti programu řízeny národními agenturami, zatímco další činnosti jsou řízeny centrálně 
prostřednictvím Výkonné agentury EACEA:

Klíčová 
akce 1

Možnosti v oblasti mobility pro 
mladé lidi a pracovníky s mládeží

Mladí lidé mají možnost účastnit se výměn mládeže nebo vykonávat 
dobrovolnou činnost po dobu až jednoho roku v jiné zemi (například 
ve sportovním klubu) s financováním v rámci Evropské dobrovolné 
služby. Pracovníci s mládeží se mohou účastnit školení a činností 
spojených s vytvářením sítí v zahraničí nebo strávit nějaký čas 
v mládežnické sportovní organizaci v zahraničí – stínováním (job 
shadowing) či pozorováním (observation period). 

Klíčová 
akce 2

Příležitosti pro spolupráci 
týkající se inovace a výměny 
osvědčených postupů

Organizace (např. aktivní v oblasti sportu) mohou požádat o grant, 
aby mohly spolupracovat s organizacemi z jiných evropských zemí. 
Projekty financované v rámci klíčové akce 2 by měly být zaměřeny na 
sdílení, rozvíjení a přenos inovačních postupů, jako jsou nové modely 
odborné přípravy.

Klíčová 
akce 3

Příležitosti pro podporu 
politických reforem – Spolupráce 
v rámci občanské společnosti

Možnosti financování v oblasti mládeže mohou mít v rámci této 
akce podobu setkání mladých lidí s politickými činiteli, na nichž se 
diskutuje například o tématech souvisejících s mládeží a sportem.

Přístup pro sportovní organizace

V minulosti byla šance získat financování pro projek-
ty kombinující tematiku mládeže a sportu relativně 
vysoká. Program Erasmus+ Mládež v akci zůstává 
přístupný pro mládežnické sportovní organizace.
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JAK ZAŽÁDAT
Výzvy k předkládání žádostí jsou zveřejňovány ročně nebo 
několikrát do roka, v závislosti na konkrétní akci. 

Implementace národními 
agenturami
Implementace programu Erasmus+ Mládež v akci je prová-
děna především decentralizovaně. Každá země programu 
má svoji národní agenturu (v ČR se jedná o Dům zahraniční 
spolupráce zřízený Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy). Tyto národní agentury propagují a implemen-
tují program na národní úrovni a působí jako spojení mezi 
Evropskou komisí, projektovými manažery na národní, 
regionální a místní úrovni a samotnými mladými lidmi.

Pro decentralizované žádosti na projekty předložené 
národním agenturám je ročně k dispozici sedm lhůt. 

Implementace Výkonnou 
agenturou EACEA
Některé akce programu jsou řízeny na úrovni EU Výkonnou 
agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast 
(EACEA) a žádosti musí být předloženy v Bruselu. 

Výzvy k předkládání návrhů/vyhlášení zadávacích řízení - 
Mládež

http://ec.europa.eu/youth/calls/index_en.htm nebo na 
webových stránkách národních agentur pro mládež

Průvodce programem Erasmus+ (včetně informací o 
finančních prostředcích pro mládež)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

JAK MŮŽE SPORT PROFITOVAT 
Program Erasmus+ Mládež v akci nabízí širokou škálu 
možností pro sportovní organizace činné v mládežnické 
oblasti, jako jsou: 

Výměny mládeže (část klíčové akce 1)

Výměny mládeže umožňují skupinám mladých lidí z 
různých zemí setkat se a žít spolu až po dobu 21 dnů. 
Během výměny mládeže účastníci společně realizují 
pracovní program (kombinace seminářů, cvičení, dis-
kusí, her, sportovních nebo outdoorových aktivit atd.). 
Výměny mládeže umožňují mladým lidem rozvíjet 
své schopnosti, uvědomit si společensky relevantní 
témata/tematické oblasti, které mohou být také spo-
jeny se sportovní politikou, objevovat nové kultury, 
zvyky a životní styl, posílit hodnoty jako solidarita, 
demokracie, přátelství, fair play, tolerance apod. 

PARTNEŘI
Výměny mládeže jsou založeny na nadnárodní spolu-
práci mezi dvěma nebo více zúčastněnými organiza-
cemi z různých zemí v rámci Evropské unie i mimo ni. 

VĚK
Výměny mládeže jsou dostupné pro mladé lidi ve 
věku 13 až 30 let.

DOBA TRVÁNÍ ČINNOSTI
5-21 dnů, doba cesty se nezapočítává

DŮLEŽITÉ

co výměnou mládeže NENÍ: 
pravidelné soutěže, cestovní 
ruch, festival, prázdninová 
cesta, jazykový kurz, statutární 
zasedání organizace, pracovní 
(nebo školící) tábor.
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Individuální Evropská dobrovolná služba (část klíčové akce 1)

Individuální Evropská dobrovolná služba (EVS) umožňuje mladým lidem zapojit se do dobrovolné služby po dobu od 2 
týdnů do 12 měsíců v jiné zemi než v zemi svého bydliště. Tento program může být zajímavý pro sportovní organizace 
činné v oblasti mládeže. Subjekty odpovědné za proces podání žádosti jsou národní agentury pro mládež v členských 
státech. 

Projekt EVS muže být zaměřen na řadu témat, jako jsou kultura, sport, sociální péče, kulturní dědictví, umění, civilní 
ochrana atd. 

PARTNEŘI
Vysílající organizace, hostitelské organizace a koordinační organizace. Organizace, které mají zájem o vyslání či 
přivítání EVS dobrovolníků nebo koordinaci EVS projektu, musí být akreditovány. 

VĚK
Dobrovolnické příležitosti jsou dostupné pro mladé lidi ve věku 17 až 30 let.

Skupinová Evropská dobrovolná služba (část klíčové akce 1)

Kromě decentralizovaných akcí individuální Evropské dobrovolné služby (EVS) nabízí program Erasmus+ v rámci EVS 
také skupinové příležitosti pro mladé lidi ve věku 17 až 30 let. Tyto rozsáhlé projekty jsou řízeny centrálně EACEA v 
Bruselu. 

Skupinové dobrovolnické akce musí být v oblasti mládeže, kultury a/nebo sportu (např. evropské sportovní šampio-
náty, světové summity mládeže, evropská hlavní města kultury, evropská hlavní města mládeže atd.). 

Akce musí zahrnovat alespoň 30 dobrovolníků. Účast na činnostech EVS musí být pro dobrovolníky zdarma. 

Doba trvání projektu je omezena na 3 až 12 měsíců.

Odborná příprava pracovníků s mládeží a vytváření sítí (část klíčové akce 1)

Tato činnost podporuje profesní rozvoj pracovníků s mládeží těmito způsoby:

a) účast pracovníků s mládeží na seminářích, kurzech odborné přípravy, akcích pro získávání kontaktů, studijních 
pobytech (například ve sportovních organizacích),

nebo

b) období stínování (job-shadowing)/pozorování v zahraničí v organizaci činné v oblasti mládeže (například v mlá-
dežnických sportovních klubech). 

Činnosti v rámci mobility pracovníků s mládeží mohou trvat od 2 dnů do 2 měsíců, doba cesty se nezapočítává. 
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Strategická partnerství (část klíčové akce 2)

Strategická partnerství s organizacemi v oblasti mládeže podporují sdílení, rozvoj a přenos inovačních postupů. 
Mohou jimi být například činnosti, které usnadňují uznávání a potvrzování dovedností a schopností (například 
uznávání dovedností a schopností dobrovolníků získaných neformálním a informálním učením v rámci sportu) nebo 
nadnárodní iniciativy mládeže. 

Partneři a trvání: Strategická partnerství v oblasti mládeže mohou trvat od 6 měsíců do 2 let a musí zahrnovat 
nejméně dvě organizace ze dvou zemí programu.
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KONTAKT
Národní agentury
odpovědné za mládežnické akce programu Erasmus+
Kontaktní údaje pro různé členské státy naleznete na:
http://ec.europa.eu/youth/youth/contacts_en.htm?cs_
mid=152

Výkonná agentura pro vzdělávání, 
kulturu a audiovizuální oblast 
(EACEA) 
odpovědná za centralizované 
akce v rámci programu Erasmus+ Mládež (například 
spolupráce mládeže v rámci občanské společnosti)
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Evropská komise
Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC)
Oddělení Mládeže D1 
Webová stránka: http://ec.europa.eu/youth

Centra SALTO-YOUTH 
Síť osmi center pracujících na evropských prioritních 
oblastech v rámci mládeže, které poskytují školení a akce 
pro získávání kontaktů, čímž podporují jak národní agen-
tury, tak samotné žadatele. 
https://www.salto-youth.net

PŘÍKLADY PROJEKTŮ
 r Oragnizace ENGSO Youth získala grant na provozní 
náklady pro iniciativu „Give youth a real say in sport”.

 r Projekt „Prodelta” v rámci programu Mládež v akci byl 
určen ke zvýšení povědomí a znalostí mladých lidí o 
trhu práce a zároveň k demonstraci výhod účasti na 
outdoorových aktivitách. 

 r Projekt „Exploring European Galaxies of Partnership 
to Enhance Youth Employment and Entrepreneurship 
in Sport” v rámci programu Mládež v akci byl celoev-
ropskou iniciativou propagující zaměstnání mládeže 
ve sportu a prostřednictvím sportu a upozornil na 
přenositelné znalosti a dovednosti, které může sport 
mladým lidem pomoci rozvíjet.

 r Projekt výměny mládeže „Don’t worry, be healthy” v 
rámci programu Mládež v akci byl zaměřený na vzdě-
lávání mladých lidí v oblasti udržitelného, zdravého a 
aktivního životního stylu.

 r Prostřednictvím projektu „Youth exchange for outdoor 
inclusion” měli mladí lidé šanci se seznámit s různými 
outdoorovými aktivitami, jako jsou pěší turistika a 
orientační běh, a dozvědět se o sociálním začleňování.

 r Projekt „Tolerance in Youth Sport” (TOYS) v rámci pro-
gramu Mládež v akci měl za cíl postavit se rasismu a 
diskriminaci mezi mládeží ve sportu propagací sociální-
ho začleňování a integrace, dobrovolnictví a aktivního 
občanství.
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Q Erasmus+ Vzdelávání a odborná príprava
Program Erasmus+, jako nástupce programu celoživot-
ního vzdělávání (LLP), podporuje formální a neformální 
vzdělávání, včetně odborného vzdělávání a odborné 
přípravy, vzdělávání dospělých, školního vzdělání a vy-
sokoškolského vzdělávání. Cílem je zvýšit dovednosti a 
zaměstnatelnost a také modernizovat vzdělávání a odbor-
nou přípravu v celé Evropě. Tato část programu Erasmus+ 
nabízí rovněž širokou škálu možností financování sportov-
ních projektů (například strategické partnerství, stínování 
(shadowing), školní výměny atd.).

Národní agentury v členských státech jsou odpovědné za 
implementaci programu Erasmus+ Vzdělávání a odborná 
příprava.

STRUKTURA
Vzdělávací programy, které existovaly v předchozím pro-
gramovacím období, pokračují pod hlavičkou programu 
Erasmus+:

Oblasti činnosti programu Erasmus+ Vzdělávání a odborná 
příprava

 r Odborné vzdělávání a příprava (LEONARDO DA VINCI)

 r Vzdělávání dospělých (GRUNDTVIG)

 r Školní vzdělávání (COMENIUS)

 r Vysokoškolské vzdělávání (ERASMUS)

Jak bylo již zmíněno v úvodu k programu Erasmus+, 
program se skládá, na rozdíl od bývalých programů, ze tří 
klíčových akcí, které pokrývají různé oblasti vzdělávání:

 r Klíčová akce 1: mobilita jednotlivců

 r Klíčová akce 2: spolupráce v oblasti inovace a výměna 
osvědčených postupů

 r Klíčová akce 3: podpora politických reforem

Všechna opatření programu Erasmus+ týkající se vzdělá-
vání jsou také otevřena sportu. Jelikož je hlavním zamě-
řením této části programu Erasmus+ oblast vzdělávání, 
může být sport použit pouze nepřímo jako „nástroj”.

Zkušenosti z minulosti ukázaly, že projekty kombinující 
vzdělávání a sport mají nejlepší šance získat finance v 
oblasti odborného vzdělávání a přípravy a vzdělávání do-
spělých. Dobré šance mohou být také v oblasti školního 
vzdělávání. 
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Odborné vzdělávání a příprava (LEONARDO DA VINCI)
V této oblasti má finanční podpora EU za cíl zlepšit kvalitu 
odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím stáží 
pro studenty a zaměstnance. Kromě toho program podpo-

ruje budování strategických partnerství mezi institucemi 
odborného vzdělávání a přípravy a dalšími organizacemi a 
podniky s cílem posílit vazby na trh práce. 

V rámci tohoto programu existují následující příležitosti:

Klíčová  
akce 1

Mobilita 
jednotlivců

Studenti, stážisté a učni (například v oborech, jako je správa a řízení sportovních 
organizací a fitness center) mají možnost využít podpory mobility pro umístění v 
zahraničí, včetně podniků a dalších pracovišť (od 2 týdnů do 12 měsíců).

Zaměstnanci (sportovních organizací) pak mají možnost v oblasti mobility využít 
schématu evropského profesního rozvoje (od 2 dnů do 2 měsíců), které zahrnuje:

 r školení,
 r stínování (job-shadowing) nebo pozorování,
 r výukové pobyty.

Klíčová  
akce 2

Spolupráce v 
oblasti inovací 
a výměna 
osvědčených 
postupů 

Strategická partnerství mezi orgány a institucemi (např. školami sportovního 
managementu). Jde například o výměnu osvědčených postupů a inovativních myšlenek 
nebo o spolupráci mezi institucemi odborného vzdělávání a přípravy, poskytovateli 
školení a podnikatelskou sférou.

Strategická partnerství s podniky např. spolupráce mezi fakultou sportovního 
managementu a podniky na vývoji učebního plánu tak, aby reflektoval potřeby trhu 
práce. 

JAK MŮŽE SPORT PROFITOVAT
Jelikož je Erasmus+ LEONARDO DA VINCI zaměřen na in-
stituce odborného vzdělávání, studenty a zaměstnance, 
existuje zde pouze nepřímé spojení se sportem. Některé 
příklady, jak sport může profitovat, naleznete níže:

 r školení, pracovní úkoly nebo stínovaní (job-shadowing) 
pro zaměstnance pracující ve sportovních vzděláva-
cích institucích a sportovních organizacích 

 r strategická partnerství mezi institucemi odborného 
vzdělávání zabývajícími se sportem co se týče kon-
krétních témat (například aktivní stárnutí nebo dob-
rovolnictví) nebo firmami podnikajícími v obasti sportu,

 r stáže pro studenty sportovních programů (na univer-
zitách nebo v programech odborného vzdělávání) ve 
sportovních organizacích v zahraničí.
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Vzdělávání dospělých (ERASMUS+ GRUNDTVIG)
Program Erasmus+ poskytuje profesionálům v oblasti 
vzdělávání dospělých příležitosti se od sebe navzájem učit 
a rozvíjet strategická partnerství. Zaměřuje se na témata 

zahrnující rovněž sport . Mezi ně patří například uznávání 
schopností a dovedností získaných mimo formální vzdělá-
vací systém. 

Opatření financovaná v rámci programu Erasmus+ GRUNDTVIG:

Klíčová  
akce 1

Mobilita 
jednotlivců

Mobilita/výměna zaměstnanců v rámci organizací pro vzdělávání dospělých (včetně 
sportovních organizací zabývající se tématy vzdělávání):

 r strukturované kurzy nebo školení,
 r stínování (job-shadowing) nebo pozorování.

Klíčová  
akce 2

Spolupráce v 
oblasti inovací 
a výměna 
osvědčených 
postupů 

Strategická partnerství mezi institucemi a organizacemi co se týče:

 r výměny zkušeností a osvědčených postupů (například o aktivním stárnutí),
 r rozvoje regionálních strategií (například opatření, jak zapojit více občanů do pohybo-
vých aktivit),

 r  vývoje, testování a ověřování nových učebních plánů.

Spolupráce s podniky (např. ve sportovním odvětví):

 r stínování (job-shadowing),
 r spolupráce na učebních plánech,
 r školení a semináře.

JAK MŮŽE SPORT PROFITOVAT
Program Erasmus+ GRUNDTVIG je určen především pro 
organizace v oblasti vzdělávání dospělých. Nicméně exis-
tují zde i možnosti, aby se sportovní organizace projektů 
v této oblasti účastnily:

 r Stínování (job-shadowing) zaměstnanců ze sportov-
ních organizací v zahraničí (na kratší nebo delší dobu) 
za účelem zlepšení schopností v konkrétní oblasti 
sportu.

 r Strategických partnerství mezi sportovními organi-
zacemi působícími v oblasti vzdělávání týkajících se 
různých témat, jako jsou aktivní stárnutí seniorů nebo 
začleňování sociálně znevýhodněných skupin (také ve 
spojení s účastníky, kteří nejsou aktivní v oblasti spor-
tu, jako - neziskové organizace zaměřené na boj proti 
rasismu, organizace zabývající se ochranou dětí atd.).
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Školní vzdělávání (ERASMUS+ COMENIUS)
Financování v rámci Erasmus+ Comenius je zaměřeno na 
zlepšení kvality výuky a vzdělávání od předškolního věku 
až po střední školy po celé Evropě. I přesto, že je kladen 
důraz na vzdělávání pedagogických pracovníků, program 
financuje také školní výměny. 

Přednost mají projekty, které podporují dosažení dob-
rých výsledků zejména těmi mladými lidmi, kterým hrozí 

předčasné ukončení školní docházky, a těmi se špatnými 
studijní schopnostmi, a činnosti, které posilují profesní 
profil pedagogických pracovníků. Projekty v oblasti sportu 
zaměřené například na učební osnovy tělesné výchovy ve 
škole, tělesnou výchovu zaměstnanců nebo partnerství 
mezi sportovními školami by se mohly ucházet o finanční 
podporu v rámci této části programu Erasmus +. 

Opatření financovaná v rámci programu Erasmus+ COMENIUS:

Klíčová  
akce 1

Mobilita 
jednotlivců

Možnosti v oblasti mobility pro zaměstnance (například pro učitele tělesné výchovy) 
zúčastnit se v zahraničí evropských aktivit profesního rozvoje, včetně:

 r strukturovaných kurzů nebo školení
 r vyučování (výuka na partnerské škole v zahraničí)
 r stínování (job-shadowing) nebo pozorování.

Klíčová  
akce 2

Spolupráce v 
oblasti inovací 
a výměna 
osvědčených 
postupů 

Strategická partnerství mezi školami nebo jinými organizacemi: 

 r Mezinárodní strategická partnerství pro spolupráci v otázkách společného zájmu.

eTwinning - spolupráce mezi školami: 

 r Online spolupráce mezi školami umožňuje výměny mezi učiteli nebo spolupráci na 
projektech. Učitelé mohou navazovat kontakty a vést společné třídní projekty s ev-
ropskými kolegy, pokud jde například o hodiny tělesné výchovy.

JAK MŮŽE SPORT PROFITOVAT
Vzhledem k tomu, že je tento program zaměřen na 
vzdělávací instituce, studenty a zaměstnance, existuje 
zde pouze nepřímý vztah ke sportu. Některé příklady, jak 
může sport z programu profitovat, naleznete níže:

 r stáže pro studenty sportovních oborů ve sportovních 
organizacích v zahraničí, školení, pracovní úkoly nebo 
stínování pro učitele tělesné výchovy, 

 r spolupráce mezi institucemi odborného vzdělávání 
zabývajícími se sportem nebo sportovním podnikáním;

 r jakékoli jiné činnosti v oblasti sportu vztahující se k 
obecným cílům mezi uvedenými cílovými skupinami. 
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JAK ŽÁDAT O GRANT A ZPŮSOBILÍ 
ŽADATELÉ
Program Erasmus+ Vzdělávání a odborná příprava je 
otevřen pro širokou škálu organizací ve všech sektorech 
vzdělávání a odborné přípravy v závislosti na dané oblasti 
programu. Opatření v oblasti vzdělávání dospělých jsou 
například otevřena hlavně pro subjekty z oblasti vzdě-
lávání dospělých (což může zahrnovat také sportovní 
organizace působících v oblasti vzdělávání dospělých).

Veškeré veřejné a soukromé nebo neziskové organizace 
aktivně zapojené v těchto oblastech jsou způsobilé podat 
žádost o grant v rámci tohoto programu.

Většina projektů v rámci programu Erasmus+ Vzdělávání 
a odborná příprava je decentralizovaná, což znamená, že 
budete muset projektové záměry podat prostřednictvím 
národní agentury. Veškeré informace týkající se specific-
kých výzev naleznete na webových stránkách národní 
agentury ve vaší zemi.

Některé akce jsou centralizované. Žádosti týkající se 
těchto akcí by měly být předloženy Výkonné agentuře pro 
vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EACEA.

KONTAKT
Národní agentury
Zde naleznete seznam všech národních agentur 
odpovědných za financování opatření v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/
national-agencies/index_en.htm

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální 
oblast (EACEA)
Avenue du Bourget 1
1049 Brusel
Belgie
E-mail: eacea-info@ec.europa.eu
Webová stránka: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Pro všechny otázky související s politikou:

Evropská Komise - DG pro vzdělávání a kulturu (DG EAC)

Odpovědná oddělení  
EAC.B Vzdělávání a odborná příprava 
Oddělení EACEA.A.5 Erasmus+: Odborné vzdělávání, 
vzdělávání dospělých
Oddělení EACEA.A.1 Erasmus+ Prospektivní iniciativy škol
Webová stránka: http://ec.europa.eu/education/
index_en.htm
Kontakt: Http://ec.europa.eu/education/contact/
index_en.htm

PŘÍKLADY PROJEKTŮ 
 r Projekt v rámci programu Grundtvig „Wheels in Motion 
- Adult education workshop “ určený k tomu, aby ukázal 
vozíčkářům nové formy cvičení a umožnil výměnu 
osobních zkušeností týkajících se sportů vozíčkářů.

 r Projekt v rámci programu Comenius „Fit For Life” (FFL) 
se zaměřoval na opatření zdravotní prevence pro uči-
tele a na lepší výživu a cvičení pro žáky. 

 r Projekt v rámci programu Comenius „Kids in motion” 
“ dal žákům ve věku od 9 do 11 let pří ležitost aktivně 
se dozvědět o deseti různých sportech, s cílem zlepšit 
si motorické schopnosti a objevit svůj oblíbený sport.

 r Projekt v rámci programu Leonardo da Vinci „Serious 
Sports” “ poskytl trenérům příležitost nastavit cvičení, 
obsah tréninku a jeho strukturu v různých ročních 
obdobích pro sporty provozované v celé Evropě. 

 r Projekt v rámci programu Leonardo da Vinci „Sport 
Managers Exchange” (SME) poskytl odborníkům ve 
sportovním odvětví pří ležitost k výměně nápadů a zku-
šeností a pomohl jim zlepšit manažerské schopnosti 
stínováním svého protějšku v organizaci v jiné zemi EU.

DŮLEŽITÉ

Pouze organizace, a nikoli 
jednotlivci mohou zažádat o 
finanční prostředky pro vzdělávání 
a odbornou přípravu v rámci 
programu Erasmus+!
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Regionální politika

Regionální politika EU je navržena za účelem snížení hos-
podářských a sociálních rozdílů mezi 28 členskými státy 
EU a jejich regiony. Ve srovnání s předchozím finančním 
obdobím 2007-2013 byla regionální politika výrazně refor-
mována. Jedním z hlavních prvků této reformy je přímé 
navázání regionální politiky a financování na strategii 
Evropa 2020 například tím, že se konkrétně zaměřuje na 
tvorbu pracovních míst a na inteligentní a udržitelný růst 
podporující začleňování. 

Regionální politika EU a s ní spojené financování celkem 
činí přibližně 351 miliard EUR (32,5 % EU celkového rozpoč-
tu) na období 7 let. 

K distribuci dostupných finančních prostředků mezi 
jednotlivými členskými státy EU se uplatňuje regionální 
přístup. Země EU jsou rozděleny do 274 oblastí na základě 
velikosti jejich populace. S přihlédnutím k úrovni jejich 
rozvoje je těchto 274 regionů dále rozděleno do tří skupin:

Strategie Evropa 2020

Evropa 2020 je dlouhodobá strategie EU, která byla 
odstartována v roce 2010 a která má nasměřovat 
EU k většímu růstu a zaměstnanosti. Evropa 2020 je 
odpovědí EU na hospodářskou krizi s cílem vytvořit 
podmínky pro ekonomický model založený na inteli-
gentním a udržitelném růstu podporujícím začlenění.

Tato strategie stanovila ambiciózní cí le pro EU, které 
mají být dosaženy do roku 2020, v pěti oblastech: za-
městnanost, výzkum a vývoj, změna klimatu a ener-
getická udržitelnost, vzdělávání, sociální začleňování 
a snižování chudoby. 

33
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 r Méně rozvinuté regiony (HDP < 75 % průměru EU) zahr-
nující 27 % obyvatelstva EU: přiděleno 182 miliard EUR

 r Přechodové regiony (HDP v 75-90 % průměru EU) za-
hrnující 12 % obyvatelstva EU: přiděleno 35 miliard EUR

 r Více rozvinuté regiony (HDP > 90 % průměru EU) za-
hrnující 61 % obyvatelstva EU: přidělení 54 miliard EUR

Přehled všech regionů a jejich způsobilosti naleznete zde:

https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 

STRUKTURA
Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) jsou finanč-
ním nástrojem evropské regionální politiky. Patří mezi ně 
5 následujícíh fondů: 

 r Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) (pro všech-
ny regiony)

 r Evropský sociální fond (ESF) (pro všechny regiony)

 r Fond soudržnosti (CF) (pouze pro méně rozvinuté 
regiony)

 r Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)

 r Evropský námořní a rybářský fond (EMFF)

CÍLE
Strukturální a investiční fondy sdílejí jedenáct tematic-
kých cílů a cílových oblastí:

1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace

2. Informační a komunikační technologie

3. Konkurenceschopnost malých a středních podniků 
(SMEs)

4. Posun směrem k nízkouhlíkovému hospodářství

5. Přizpůsobení se změně klimatu, prevence a manage-
ment rizik 

6. Ochrana životního prostředí a podpora účinného vyu-
žívání zdrojů

7. Udržitelná doprava

8. Udržitelná a kvalitní zaměstnanost a mobilita pracov-
ních sil

9. Sociální začleňování, boj proti chudobě a diskriminaci

10. Vzdělávání, odborná příprava, odborné vzdělávání

11. Institucionální kapacita veřejných orgánů a zaintereso-
vaných stran a dobře fungující veřejná správa

Tyto tematické cíle jsou převedeny do konkrétních priorit 
pro jednotlivé fondy.

JAK MŮŽE SPORT PROFITOVAT 

Sport a Evropský fond pro regionální 
rozvoj (ERDF)
Aby měl projekt související se sportem nárok na podporu 
v rámci ERDF, musí přispívat do investičních priorit a musí 
spadat mezi jednu či více způsobilých aktivit. Přehled pri-
orit a způsobilých aktivit lze nalézt v příslušném nařízení 
EU nebo na webových stránkách daného programu/fondu.

V praxi umožňuje ERDF financování drobných infrastruktur, 
které poskytují „rekreační služby” (mezi něž patří i sport) 
s cílem podporovat sociální začleňování a boj proti chudo-
bě, zejména mezi marginalizovanými skupinami obyvatel 
(priorita 9). Další projekty drobné infrastruktury, zejména 
pokud zapadají do strategie územního rozvoje, a přispívají 
tak například k tvorbě udržitelných a kvalitních pracov-
ních míst (priorita 8) nebo k podpoře sociálního začleňo-
vání, mohou mít také možnost získat finanční podporu. 

Projekty sportovní infrastruktury spojené s dalšími inves-
tičními prioritami, jako jsou například podpora účinného 
využívání zdrojů (priorita 6), podpora udržitelné dopravy 
(priorita 7) nebo investice do vzdělávání, odborné přípra-
vy a odborného vzdělávání (priorita 3), mohu být také 
způsobilé - za předpokladu, že jsou řádně odůvodněné. 
Například: Během předchozího rozpočtového období 
2007-2013 bylo financováno velké množství projektů spor-
tovní infrastruktury s cílem ochrany životního prostředí 
(instalace solárních panelů na střechách sportovních 
zařízení atd.). 

Sport a Evropský sociální fond (ESF)
Evropský sociální fond je jedním z hlavních finančních 
nástrojů EU pro podporu přístupu a účasti na trhu práce. 
Fond přispívá především k vytváření pracovních míst, 
podporuje mobilitu pracovních sil a jím podporované 
projekty pomáhají lidem získat určité znalosti, schopnosti 
a dovednosti. 
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ESF poskytuje širokou škálu finančních možností k 
dosažení těchto cílů. Některá z těchto opatření rovněž 
poskytují pří ležitosti pro projekty spojené se sportem a 
aktivity v oblastech:

 r podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti nebo 
mobility pracovních sil v odvětví sportu,

 r podpora sociálního začleňování a boje proti chudobě 
nebo jakémukoli druhu diskriminace prostřednictvím 
sportu, 

 r investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného 
vzdělávání pro zvyšování kvalifikace a celoživotní vzdě-
lávání.

Novým prvkem Evropského sociálního fondu je iniciativa 
zaměřená na zaměstnanost mladých lidí (Youth Employ-
ment Initiative), která má za cíl přispět k řešení problému 
jejich nezaměstnanosti v EU. Cílovou skupinou jsou mladí 
lidé ve věku do 25 let (některé členské státy se mohou 
rozhodnout zvýšit tuto věkovou hranici), kteří nejsou v 
zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravě (tzv. NEET). 
V tomto ohledu může tato iniciativa nabídnout finanční 
zdroje i pro projekty v oblasti sportu s konkrétním cílem 
získání pracovních míst ve sportovním odvětví pro mladé 
lidi.

Sport a Evropská územní spolupráce (ETC)
Opatření a aktivity pro posílení přeshraniční spolupráce, 
nadnárodní spolupráce a meziregionální spolupráce se 
mohou ucházet o finanční podporu v rámci programu 
INTERREG V.

Se sportem spojené projekty mají největší šanci získat 
podporu v rámci komponentu podpory přeshraniční spo-
lupráce. Příkladem mohou být:

 r projekty zaměřené na podporu udržitelné a kvalitní 
zaměstnanosti a na podporu přeshraniční mobility 
pracovních sil,

 r projekty obsahující společné aktivity zaměřené na 
podporu sociálního začleňování, boje proti chudobě 
nebo diskriminaci, podporu rovných příležitostí a pře-
shraniční integraci komunit,

 r projekty investující do společného vzdělávání, odborné 
přípravy a odborného vzdělávání pro zvyšování kvalifi-
kace a celoživotní vzdělávání. .

ŘÍZENÍ REGIONÁLNÍCH FONDŮ
Strukturální a investiční fondy jsou plně decentralizova-
né, což znamená, že jsou přímo řízeny členskými státy. 
Rozhodnutí o výběru a financování konkrétních projektů 
je tak přijato na vnitrostátní a regionální úrovni, a nikoli 
institucemi EU.

Každý členský stát má s Evropskou komisí sjednanou do-
hodu o partnerství. Tato dohoda stanovuje investiční prio-
rity a cíle pro jednotlivé strukturální a investiční finanční 
prostředky pro konkrétní zemi. Na základě této dohody 
jsou pak vypracovány jednotlivé operační programy (OP) 
transformující investiční priority do konkrétních akcí 
pro celý členský stát nebo pro určitý region. Sportovním 
subjektům, které mají zájem o financování, se proto dopo-
ručuje informovat se o OP svého regionu nebo své země.

Odpovědnost za výběr a implementaci jednotlivých pro-
jektů v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
Evropského sociálního fondu má řídící orgán pro konkrét-
ní region nebo zemi. Proto:

 r Je vhodné se obrátit na tento řídící orgán pro získání 
relevantních informací již v rané fázi (v případě ČR se 
jedná o příslušná ministerstva – MMR, MŠMT, MPSV atd. 
- či orgány místní správy). 

 r Obraťte se na řídící orgán, abyste mohli lobovat za za-
členění sportovní tematiky do daného programu nebo 
dané výzvy, a mohli se tak se svým projektem ucházet 
o financování. Ujistěte se, že je vaše projektová myš-
lenka dobře rozvinutá a v souladu s kritérii. 

 r Ujistěte se, že zdůrazňujete očekávané výsledky pro-
jektu vztahující se k regionálním prioritám například 
tím, kolik pracovních míst bude vytvořeno nebo kolik 
lidí bude moci veřejná (sportovní) zařízení využívat. 

KONTAKT
Řídící orgány
Kontaktní údaje pro řídící orgány ve vaší zemi nebo 
vašem regionu naleznete na:

http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
authority_en.cfm

Dohody o partnerství
Přehled dohod o partnerství pro různé členské státy:

http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/
index_en.htm
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Operační programy
Přehled operačních programů:

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/
index_en.cfm

Evropská komise
Generální ředitelství pro regionální politiku

Webová stránka: http://ec.europa.eu/regional_policy/
index_en.cfm

PŘÍKLADY PROJEKTŮ
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

 r Výstavba multifunkční „Atlas Areny” v Lodži v Polsku, 
která hostí řadu akcí, od konferencí a koncertů až po 
četné sportovní akce (včetně basketbalu, volejbalu, 
atletiky a ledního hokeje). 

 r „Mountain bike park” na Mont-Ventoux ve Francii byl po-
staven za účelem zvýšení cestovního ruchu v regionu.

 r Výstavba a modernizace místního centra orientova-
ného na pohyb a zdraví v chudé oblasti v Brémách v 
Německu. Tento projekt byl součástí schématu širšího 
rozvoje této oblasti.

 r Instalace solárních panelů na střeše sportovních cen-
ter v Puygouzonu ve Francii. 

Evropský sociální fond (ESF)

 r Projekt „Beweg deinen Stadtteil” se zaměřuje na ško-
lení žen s přistěhovaleckým původem s cílem je poté 
zaměstnat jako propagátorky (multiplicators) sportu v 
jejich čtvrtích v Hamburku (Německo).

 r Prostřednictvím účasti na výstavbě skateboardových 
ramp pomohl projekt „XtraVert” vedený organizací 
Real Ideas Organisation (RIO) mladým marginalizova-
ným lidem v oblasti Cornwallu (Velká Británie) získat 
schopnosti a dovednosti (truhlářství), které pak mohli 
uplatnit jak ve škole, tak na trhu práce. 

 r Projekt „Personal Best North West – Olympic Camp” 
využil atraktivity dobrovolnictví na Olympijských 
hrách v Londýně v roce 2012 k tomu, aby motivoval a 
inspiroval do té doby ekonomicky nečinné mladé lidi 
k aktivitě.

 r Projekt „MAGIC” byl zaměřen na oslovování osob, které 
byly po dlouhou dobu nezaměstnány, s cílem podpořit 
jejich opětovný vstup na trh práce.

 r Projekt „Inkludera Mera” zvýšil pomocí sportu znalosti 
a povědomí o rovnosti na pracovišti. 

Evropská územní spolupráce

 r Projekt „Nejlepší sportovní region na světě” v rámci 
programu INTERREG byl švédsko-norskou spoluprácí s 
vizí stát se nejlepším sportovním regionem na světě.
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Rozvoj venkova

Rozvoj venkova je stále důležitější součástí Společné zemědělské politiky (CAP). Více než polovina obyvatelstva EU žije ve 
venkovských oblastech, které pokrývají 90 % území EU. 

V období 2014-2020 bude EU přispívat více než 95 miliardami EUR na investice v členských státech s cílem podpořit kon-
kurenceschopnost zemědělských odvětví, zajistit udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a dosáhnout vyváženého 
územního rozvoje venkovského hospodářství a venkovských komunit (včetně vytvoření a zachování pracovních míst). 

STRUKTURA
Financování je poskytováno částečně z Evropského ze-
mědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a částečně 
z národních nebo regionálních a někdy i soukromých zdro-
jů. Samotná politika rozvoje venkova je implementována 
prostřednictvím národních a regionálních programů roz-
voje venkova (RDPs) a Regionálních operačních programů.

Nově dává evropská politika rozvoje venkova možnost 
místním úřadům, aby využily mnohozdrojového financová-
ní pro řešení potřeb, které jsou společné pro více sektorů. 
V tomto případě mohou být strategie místního rozvoje 
podporovány také jinými prostředky EU (např. ESIFs). 

JAK MŮŽE SPORT PROFITOVAT
Sportovní organizace ve venkovských oblastech mohou 
za určitých podmínek profitovat z finančních prostředků 
v rámci EAFRD. Sportovní projekty jako takové způsobilé 
nejsou; pouze pokud přispívají k dosažení cílů, které jsou 
uvedeny v národních/regionálních programech rozvoje 
venkova, mohou se o podporu ucházet. Jedním ze společ-
ných cílů programů rozvoje venkova je například podpora 
sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářské-
ho rozvoje venkovské oblasti. 

Finanční prostředky mohou být poskytnuty na opatření, 
jako je drobná sportovní infrastruktura (např. místní sportov-
ní zařízení, turistické stezky, cyklistické stezky) nebo na se 
sportem související projekty rozvoje (např. podporu místní 
zaměstnanosti ve sportu nebo podporu sociálního začleňo-
vání prostřednictvím sportu) ve venkovských oblastech.

Sportovní organizace, které mají zájem o financování, 
mohou čerpat z přístupu LEADER, který hraje významnou 
roli v evropské politice rozvoje venkova. Jednou z jeho 
hlavních výhod je, že nabízí možnosti pro rozvoj sportu na 
opravdu základní úrovni.

SPRÁVA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Základním kamenem systému LEADER jsou tzv. místní akční 
skupiny (LAGs), které spojují dohromady široké spektrum 
místních zainteresovaných subjektů (veřejné a soukromé 
partnery, sdružení atd.) K odpovědnostem LAGs patří:

 r implementovat strategie místního rozvoje,

 r připravit a zveřejnit výzvy k předkládání žádostí nebo 
postup pro průběžné podávání projektových záměrů,

 r přijmout, posoudit a vybrat žádosti o podporu.

LEADER

LEADER, což znamená “Liaison entre actions de déve-
loppement de l’économie rurale“, je inovativní přístup, 
jehož cílem je podpořit místní účast na implementaci 
strategií udržitelného rozvoje. Dříve samostatný pro-
gram LEADER je začleněn do všech programů rozvoje 
venkova od roku 2007.
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Sportovním organizacím, jež mají zájem o financování, se 
proto doporučuje:

 r obrátit se na představenstvo LAGs v jejich regionu/
oblasti,

 r zapojit vlastní zástupce do LAGs,

 r lobovat v rámci LAGs, aby sportovní projekty mohly 
být/byly prostřednictvím fondu podpořeny. 

KONTAKT
Místní akční skupiny

Databázi pro nalezení LAGs ve vaší zemi naleznete na:

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/en/
lags-database_en.html http://www.elard.eu/en_GB/about-
elard

Evropská komise 

Přehled evropské politiky rozvoje venkova v období 
2014-2020:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-
development-2014-2020/index_en.htm

http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-
towards-2020/rdp-programming-2014-2020 

LEADER

Přehled fungování LEADERu v členských státech:

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/
memberstates/

Obecné informace o LEADERu:

http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-
towards-2020/rdp-programming-2014-2020 

PŘÍKLADY PROJEKTŮ
 r Projekt „Nature and sport” (Finsko) byl zaměřen na 
vybudování nových sítí a zavedení nových rekreačních 
aktivit spojených s orientačním během. Sportovní 
kluby a místní základní školy na tomto projektu úzce 
spolupracovaly.

 r Výstavba „Recreational and Sport Facilities” v Bogda-
nieci (Polsko). Multifunkční hřiště pro děti, které bylo 
vybudováno pro zlepšení kvality života venkovských 
komunit, bylo spolufinancováno z Evropského země-
dělského fondu pro rozvoj venkova.

 r Rekonstrukce „Sportovního zařízení ve vesnici Poruba” 
(Slovensko) s cílem zlepšit kvalitu života a zdraví míst-
ních obyvatel.
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Program v oblasti zdraví

Třetí generace programu EU v oblasti zdraví (2014-2020) 
je určena k upevnění zdraví v Evropě tím, že podporuje 
spolupráci mezi členskými státy a zlepšuje jejich zdra-
votní politiku. Program mimo jiné podporuje „nákladově 
efektivní propagaci a preventivní opatření proti fyzické 
nečinnosti”, v rámci nichž by sportovní projekty mohly být 
způsobilé získat finanční podporu.

Program je realizován prostřednictvím ročních pracov-
ních plánů, které ustanovují prioritní oblasti a kritéria 
pro financování akcí v rámci programu. Celkový rozpočet 
programu pro toto sedmileté období je 449,4 milionů EUR.

CÍLE 
Program má 4 globální cí le:

 r podporovat zdraví, předcházet nemocem a vytvářet 
prostředí příznivé pro zdravý životní styl,

 r chránit občany Unie před závažnými přeshraničními 
zdravotními hrozbami,

 r přispívat k inovativním, efektivním a udržitelným zdra-
votním systémům,

 r zvyšovat dostupnost a lepší a bezpečnější zdravotní 
péči pro občany Unie.

JAK ZAŽÁDAT 
Priority financování jsou stanoveny v ročním pracovním 
plánu a odpovídajících každoročních výzvách k předklá-
dání návrhů. Program v oblasti zdraví je řízen Výkonnou 
agenturou pro spotřebitele, zdraví a potraviny (Chafea) se 
sídlem v Lucembursku. 

V rámci programu v oblasti zdraví existují různé typy re-
žimů financování, a to v závislosti na typu akce, která má 
být financována. Obvyklá míra financování z prostředků 
EU je v rozmezí 60 % - 80 % v závislosti na akci.

Možnosti financování v rámci programu v oblasti zdraví

 r Společné akce: Granty, jež jsou určeny na akce spo-
lečně financované ze strany EU a členských států 
(maximální míra financování z prostředků EU je 60 %).

 r Granty pro projekty: Granty financované z prostřed-
ků EU, které musí být spolufinancovány ostatními 
veřejnými, nevládními a soukromými subjekty, včetně 
mezinárodních zdravotnických organizací (maximální 
míra financování z prostředků EU je 60 %).

 r Granty na provozní náklady: Finanční příspěvky z pro-
středků EU, jež jsou určeny na fungování nestátních 
subjektů včetně sítí (networks) (maximální míra finan-
cování z prostředků EU je 80 %).

 r Veřejné zakázky (studie, hodnocení atd.).
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ZPŮSOBILÍ KANDIDÁTI 
Národní zdravotnické úřady, veřejné a soukromé subjekty, 
mezinárodní organizace a nevládní organizace zaměřené 
na oblast zdraví a zdravotnictví na úrovni EU. 

JAK MŮŽE SPORT PROFITOVAT
Obecně platí, že možnosti financování sportu prostřed-
nictvím Programu v oblasti zdraví jsou poměrně omezené. 
Šance sportovních projektů na získání finančních pro-
středků jsou zřejmě nejvyšší v rámci prvního cíle, protože 
usiluje o „podporu nákladově efektivních řešení pro pro-
pagaci a preventivní opatření týkající se tabáku, alkoholu, 
nezdravých stravovacích návyků a nedostatku tělesného 
pohybu”. Kromě toho se program zaměřuje na boj proti 
chronickým onemocněním, například podporou výměny 
osvědčených postupů pro prevenci. 

V rámci třetího cíle (přispění k inovativním, efektivním a 
udržitelným systémům zdravotní péče) může existovat 
možnost získat finanční prostředky pro projekty týkající 
se „zdraví ve stárnoucí společnosti”, které jsou spojeny 
s Evropským inovačním partnerstvím pro aktivní a zdravé 
stárnutí (European Innovation Partnership on Active and 
Healthy Ageing). 

FINANCOVÁNÍ
Výzva k předkládání projektových záměrů:

http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html

Výzva k předkládání návrhů na poskytnutí grantů na pro-
vozní náklady:

http://ec.europa.eu/chafea/health/grants.html

Výzva k předkládání nabídek: 

http://ec.europa.eu/chafea/health/tenders.html

KONTAKT
Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny 

DRB A3/042
L-2920 Lucembursko
E-mail: eahc@ec.europa.eu 
Webové stránky: http://ec.europa.eu/chafea/health/index.
html

PŘÍKLADY PROJEKTŮ 
 r Projekt „Life Cycle – Keep on cycling”, jehož cílem je 
zvýšit úroveň pohybové aktivity a podporovat jízdu na 
kole jako prostředek podporující udržitelnou dopravu. 

 r Projekt „EPODE European Network” bojoval proti dětské 
obezitě prostřednictvím místních akcí, úpravy stravo-
vacích návyků a zvýšení pohybové aktivity. 

 r Cílem projektu „Safety in sports” bylo zvýšit povědomí 
o prevenci akutních a chronických úrazů ve sportu, s 
cílem snížit jejich počet.

 r Projekt „PASEO” měl za cíl podpořit v 15 evropských ze-
mích politiku na podporu pohybové aktivity u starších 
lidí se sedavým způsobem života. 
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Horizont 2020

Horizont 2020 je největší program EU v oblasti výzkumu a 
inovace s rozpočtem 80 miliard EUR pro období 2014-2020. 
Tento program sdružuje pod jednou střechou veškeré ini-
ciativy EU pro výzkum a inovaci s důrazem na jejich přínos 
pro strategii Evropa 2020. 

Sport podněcuje inovaci v řadě různých oblastí a výsledky 
výzkumu, který souvisí se sportem, jsou často příno-
sem pro společnost jako celek. Přestože jsou možnosti 
přímého financování pro projekty spojené se sportem 
značně omezené, rámcový program nabízí řadu možností 
pro aktivity v oblasti inovace a výzkumu souvisejících se 
sportem (nanotechnologie, společenské vědy, prevence 
chronických onemocnění atd.). 

STRUKTURA
Program je rozdělen na tří základní oblasti:

 r  Vynikající věda

 r Vedoucí postavení v průmyslu

 r Společenské výzvy

Kromě toho rámcový program v konkrétních podprogra-
mech řeší průřezové otázky, jako jsou rovnost žen a mužů 
nebo etický rozměr výzkumu. 
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ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ
Horizont 2020 je otevřen široké škále organizací, včetně 
akterů v oblasti sportu, z členských států EU, soused-
ských zemí a řady třetích zemí. Většina témat programu 
Horizont 2020 podporuje výzkumné projekty založené na 
spolupráci, kde nejméně tři organizace z různých zemí 
tvoří konsorcium. 

JAK MŮŽE SPORT PROFITOVAT
Příležitosti pro financování se sportem souvisejících 
výzkumných a inovačních projektů v programu Horizont 
2020 nejsou rozsáhlé. Jisté možnosti přesto existují, a to 
zejména v rámci pilíře „společenských výzev” (zdraví a 
pohoda, bezpečná společnost, sociální rozvoj atd.). 

Dalšími tématy mohou být například boj proti dopingu, 
zdravotní rizika spojená s dětskou nadváhou a obezitou, 
bezpečnost při sportovních akcích nebo kulturní identita.

JAK ZAŽÁDAT
Dvouleté pracovní programy určují konkrétní oblasti, na 
které se budou vztahovat výzvy k předkládání žádostí v 
rámci každého tématu programu. Všechny výzvy s odpoví-
dajícími pokyny a termíny jsou zveřejněny na účastnickém 
portálu programu Horizont 2020.

KONTAKT
Evropská komise
CORDIS
Více informací o financování výzkumu z prostředků EU
http://cordis.europa.eu/home_en.html

Národní kontaktní místa
Více informací a kontaktní údaje národních kontaktních 
míst naleznete na
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk-
top/en/support/national_contact_points.html

Výzvy k předkládání žádostí a nabídek
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk-
top/en/opportunities/index.html

PŘÍKLADY PROJEKTŮ
Projekt „PAPA” vyvinul, dodal a ohodnotil teoreticky opod-
statněný a na důkazech založený vzdělávací program pro 
trenéry, se zaměřením na fotbal.

Projekt „Football Research in Enlarged Europe” (FREE) byl 
interdisciplinární výzkumnou iniciativou, která měla za cíl 
porozumět dopadu fotbalu na proměnu identity, strukturu 
vnímání a kulturní změnu v Evropě.
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Program Evropa pro obcany

Program Evropa pro občany nabízí podporu projektům za-
měřeným na podporu a propagaci aktivního evropského 
občanství. Obecně má program za cíl motivovat občany 
EU, aby se více zapojili do jejího dění. 

Celkový rozpočet tohoto programu byl snížen z 215 milionů 
EUR v období 2007-2013 na 185,47 milionů EUR pro období 
2014-2020.

CÍLE
 r Přispět k porozumění občanů o Evropské unii, její histo-
rii a rozmanitosti,

 r podporovat evropské občanství a zlepšit podmínky pro 
občanskou a demokratickou účast na úrovni EU,

 r zvýšit povědomí o společné paměti, historii a společ-
ných hodnotách,

 r povzbuzovat účast občanů na demokratických pro-
cesech Evropské unie zvýšením jejich povědomí o 
rozhodovacích procesech EU a propagací možností se 
společensky a mezikulturně angažovat a dobrovolničit 
na úrovni EU.

STRUKTURA 
Program je rozdělen do dvou oblastí:

1. Evropská paměť:
Tato oblast se zaměřuje na Evropu jako mírový projekt. 
Program podporuje iniciativy usilující o zvýšení infor-
movanosti o „evropské historické paměti“, společné 
historii, hodnotách a cílech EU.

2. Demokratická angažovanost a aktivní občanství: 
Tato část programu je zaměřena na zvýšení povědomí a 
zlepšení porozumění veřejnosti o politikách EU. Rovněž 
podporuje úzké zapojení občanské společnosti (včetně 
sportovního hnutí) do tvorby evropské politiky.

Tato oblast zahrnuje tři opatření: 

 r Partnerství měst (Town Twinning): Podpora projektů, 
které sdružují občany z partnerských měst.

 r Sítě partnerských měst: Podpora dlouhodobých pro-
jektů sítí partnerských měst, které spolupracují na 
společném tématu.

 r Projekty občanské společnosti: Podpora projektů, 
které jsou přímo navázány na evropské politiky a 
poskytují občanům příležitost k přímé účasti na tvorbě 
těchto politik. Financované aktivity mohou také zahr-
novat dobrovolnictví.

Tyto oblasti mohou být financovány ze dvou typů grantů: 

1. Granty na akce podporují projekty s omezenou dobou 
trvání, během které jsou navržené aktivity realizovány.

2. Granty na provozní náklady přispívají na náklady ne-
zbytné pro správný průběh běžných a stálých činností 
organizace (tj. náklady na zaměstnance nebo náklady 
přímo spojené s pracovním programem organizace). 

Kromě obecných cílů programu Evropa pro občany a jeho 
oblastí Evropská komise definuje roční tematické priority, 
které by měli žadatelé vzít v úvahu. 
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JAK MŮŽE SPORT PROFITOVAT
Obecně jsou šance pro sportovní projekty v rámci pro-
gramu Evropa pro občany spíše omezené. Nejvyšší šance 
jsou v rámci druhé oblasti: Demokratická angažovanost 
a aktivní občanství. Zde budou upřednostněny projekty 
zabývající se účastí občanů na demokratickém životě EU. 
Dobrovolnictví je třeba chápat jako základní prvek aktiv-
ního občanství.

Nejlepší pří ležitosti pro získání finančních prostředků 
pro projekty související se sportem se zdají být v rámci 
partnerství měst a projektů občanské společnosti. Opat-
ření týkající se partnerství měst podporují projekty, které 
umožňují setkání občanů z partnerských měst, kde se 
může probírat například oblast sportovní politiky.

Projekty občanské společnosti pak podněcují diskusi 
s cílem navrhnout praktická řešení na úrovni EU pro různé 
politické oblasti včetně sportovní politiky. Financované 
činnosti mohou zahrnovat propagaci společenské anga-
žovanosti a solidarity, shromažďování názorů a dobrovol-
nictví.

FINANCOVÁNÍ
Výzvy k předkládání návrhů

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

KONTAKT
Výkonná agentura EACEA - Oddělení C1 Evropa pro občany 
Avenue du Bourget, 1
B-1049 Brusel - Belgie
Webová stránka: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-
citizens_en

Oblast 2 - Demokratická angažovanost a aktivní občanství:
E-mail: eacea-c1-civilsociety@ec.europa.eu (Projekty 
občanské společnosti)
E-mail: eacea-c1@ec.europa.eu (Partnerství měst & sítě 
měst)

Granty na provozní náklady
E-mail: eacea-c1-operatinggrants@ec.europa.eu

PŘÍKLADY PROJEKTŮ
 r V rámci projektu partnerství měst „Europa verbindet 
– Spiel und Sport ohne Grenzen” uspořádalo německé 
město Bruchsal společně se svými partnerskými měs-
ty (twin towns) čtyřdenní evropský festival hudby a 
sportu. 

 r Hlavním bodem projektu partnerství měst „Youth Twin 
Town Sports” byla organizace sportovního turnaje ve 
Windsoru a Maidenheadu ve Velké Británii, do kterého 
byla zapojena všechna partnerská města.

 r Celoevropské diskuse zabývající se otázkou podpory 
sportu na úrovni EU byla zorganizována v rámci projek-
tu občanské společnosti „EU:Sport:Future”.
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Práva, rovnost a obcanství

Program Práva, rovnost a občanství je evropský nástroj 
na podporu demokracie a lidských práv pro období 2014-
2020. Jeho rozpočet je 439 milionů EUR. 

Program slučuje tři do roku 2014 samostatně existující 
programy: Základní práva a občanství, Daphne III a dva 
prameny programu Progress – antidiskriminace a rovnost 
pohlaví. V minulosti získaly projekty zaměřené na boj proti 
násilí a rasismu ve sportu finanční prostředky z těchto 
programů, zejména z programu Daphne III. 

CÍLE
Program má následujících devět specifických cílů:

 r podporovat antidiskriminaci,

 r bojovat proti rasismu, xenofobii, homofobii a dalším 
formám netolerance,

 r podporovat práva osob se zdravotním postižením,

 r podporovat rovnost mezi muži a ženami a genderový 
mainstreaming,

 r předcházet násilí na dětech, mládeži, ženách a ostat-
ních ohrožených skupinách,
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 r podporovat práva dítěte,

 r zajistit nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů,

 r podporovat práva vyplývající z občanství EU,

 r prosazovat práva spotřebitelů.

FINANCOVÁNÍ 
Program financuje různé činnosti jako školení (výměny 
zaměstnanců, semináře, rozvoj vzdělávacích modulů 
apod.), osvětové činnosti (šíření výsledků, konference) 
nebo analytické činnosti (studie, sběr dat, průzkumy 
atd.). Program také nabízí možnost požádat o granty na 
provozní náklady. 

JAK MŮŽE SPORT PROFITOVAT
Program nabízí různé možnosti financování pro sportovní 
organizace. Například projekty zaměřené na boj proti ná-
silí na dětech, mladých lidech a ženách ve sportu mohou 
být způsobilé žádat o grant v rámci tohoto programu. Mož-
nosti financování pro projekty, které bojují s homofobií a 
rasismem ve sportu, zde také existují. 

JAK ZAŽÁDAT 
DG Evropské komise pro spravedlnost (DG JUST) pravi-
delně zveřejňuje výzvy k předkládání žádostí na základě 
ročních pracovních programů. Tyto pracovní programy 
jsou zaměřeny na výše uvedené klíčové priority a cíle. 

Výzva k předkládání žádostí

http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/
index_en.htm

KONTAKT
Evropská komise
DG pro spravedlnost
http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm#about-us-tab

PŘÍKLAD PROJEKTU
Projekt spolufinancovaný programem Daphne „Sport 
respects your rights” se zaměřil na rozvoj schopností 
mladých Evropanů uvědomit si, dokázat jednat a chránit 
se před sexuálním násilím a genderovým obtěžováním, a 
to na úrovni místních sportovních aktivit a spolků.
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Ochrana životního prostredí a 
klimatu - LIFE

Program LIFE je financován z prostředků EU pro ochranu 
životního prostředí a klimatu v období 2014-2020, s celko-
vým rozpočtem 3,457 miliard EUR. 

Program LIFE přispívá k udržitelnému rozvoji a k dosažení 
cílů a plánů strategie Evropa 2020, Sedmého akčního pro-
gramu pro životní prostředí a dalších příslušných strategií 
a plánů EU v oblasti životního prostředí a změn klimatu.

CÍLE 
Obecným cílem programu LIFE je přispívat k implementaci, 
aktualizaci a rozvoji politiky a právních předpisů EU na 
ochranu životního prostředí a klimatu prostřednictvím 
spolufinancování projektů s evropskou přidanou hodno-
tou. 
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Program LIFE je rozdělen do dvou podprogramů: podpro-
gram pro životní prostředí a podprogram pro oblast klima-
tu. Z celkového rozpočtu je 75 % přiděleno podprogramu 
pro životní prostředí a 25 % podprogramu pro oblast 
klimatu.

STRUKTURA
 r Podprogram pro životní prostředí programu LIFE:

 r Životní prostředí a účinné využívání zdrojů
 r Příroda a biologická rozmanitost
 r Správa životního prostředí a informace

 r Podprogram pro oblast klimatu programu LIFE: 

 r Adaptace
 r Zmírňování
 r Správa a informace

ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ
Projektový záměr může být podán kteroukoli právnickou 
osobou registrovanou v jednom z 28 členských států EU. 
Žadatelé spadají do tří typů příjemců: 

1. orgány veřejné správy

2. soukromé obchodní organizace a

3. soukromé neziskové organizace (včetně nevládních 
organizací).

JAK MŮŽE SPORT PROFITOVAT
Program LIFE poskytuje sportovním organizacím pouze 
omezené možnosti financování. Možné projekty musí být 
postaveny na environmentálních otázkách propojených 
se sportem, jako jsou inovativní ekologicky šetrné pří-
stupy k organizaci sportovních akcí a dalších se sportem 
souvisejících činností. Nicméně jen velmi málo projektů 
týkajících se sportu a environmentálních aspektů bylo v 
minulosti financováno.

JAK ZAŽÁDAT
Program LIFE je řízen Evropskou komisí (DG pro životní 
prostředí a DG pro opatření v oblasti klimatu). Komise 
přenesla kompetence za implementaci mnoha součástí 
programu na Výkonnou agenturu pro malé a střední 
podniky (EASME).

FINANCOVÁNÍ
Výzvy k předkládání návrhů:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

KONTAKT
Evropská komise 
Generální ředitelství pro životní prostředí
DG ENV.E.3/ DG ENV.E.4 
B-1049 Brusel 
http://ec.europa.eu/environment/life/

PŘÍKLADY PROJEKTŮ
Projekt „EquineLife” byl zaměřen na rozvoj výkonnostního 
modelu pro ekologicky a eticky udržitelné jezdecké sporty.
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Programy vnejší spolupráce a 
pomoci

V oblasti vnější spolupráce a pomoci byly v průběhu let vyvinuty různé nástroje financování. Sport byl mezinárodním 
společenstvím uznán jako důležitý nástroj v oblasti rozvojové politiky. 

STRUKTURA
Nástroje financování pro spolupráci a vnější pomoc mo-
hou být rozděleny do následujících kategorií: 

1. Zeměpisné
nástroje podporující projekty pro konkrétní zemi, pře-
shraniční a mnohonárodní projekty.

ZEMĚ POLITIKY ROZŠÍŘENÍ (Západní Balkán a Turecko)

Nástroj předvstupní pomoci II (IPA II) si klade za cíl pomoci 
příjemcům s politickými a ekonomickými reformami a 
jejich přípravou na povinnosti a kompetence vyplývající 
z členství v EU.

JIŽNÍ A VÝCHODNÍ SOUSEDI EU

Evropský nástroj sousedství (ENI) podporuje rozvoj udrži-
telné demokracie, klade si za cíl posílení partnerství mezi 
společnostmi a usiluje o posílení politické spolupráce a 
postupné hospodářské integrace mezi EU a partnerskými 
zeměmi. 

ROZVOJOVÉ ZEMĚ V ASII, STŘEDNÍ ASII, NA BLÍZKÉM 
VÝCHODĚ, V LATINSKÉ AMERICE A JIŽNÍ AFRICE 

Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) usiluje prostřed-
nictvím dialogu a spolupráce s partnerskými zeměmi a 
regiony o vymýcení chudoby, podporu udržitelného roz-
voje a upevňování a podporu demokracie, právního státu, 
řádné správy věcí veřejných a lidských práv.

ROZVOJOVÉ ZEMĚ V AFRICE, KARIBIKU, TICHOMOŘÍ A V 
ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍCH A ÚZEMÍCH 

Evropský rozvojový fond je hlavním nástrojem pro rozvo-
jovou spolupráci v těchto zemích. Financování je zajištěno 
prostřednictvím dobrovolných příspěvků členských států 
EU (většinou bývalých koloniálních mocností) a řídí se 
specifickými pravidly a postupy.

2. Tematické

PŘEDCHÁZENÍ KRIZÍM, STABILITA A MÍR

Nástroj přispívající ke stabilitě a míru (ISP), zaměřený ze-
jména na občanskou společnost, podporuje předcházení 
konfliktům, připravenost a reakce na situace před krizí a 
po jejím skončení a také na budování míru. 

DEMOKRACIE A LIDSKÁ PRÁVA 

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) 
je hlavním nástrojem pro implementaci podpory EU při 
prosazování lidských práv a demokracie v třetích zemích. 
Zaměřuje se zejména na podporu lidských práv a obhájců 
lidských práv v situacích, kde jsou nejvíce v ohrožení.
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TRADIČNÍ PARTNEŘI EU A ROZVÍJEJÍCÍ SE GLOBÁLNÍ 
PARTRNEŘI (USA, Kanada, Brazílie, Indie, Čína, Jižní 
Afrika atd.) 

Nástroj partnerství (PI) má globální rozsah a zaměřuje se 
na země a/nebo témata, která nejsou zahrnuta v jiných 
zeměpisných nebo tematických nástrojích. Jeho hlavním 
cílem je prosazovat strategické zájmy EU ve vztazích se 
třetími zeměmi.

JAK MŮŽE SPORT PROFITOVAT
I když jsou šance na získání grantu z výše uvedených 
nástrojů spíše omezené, pokud je sport v projektu využit 
následujícími způsoby, možnosti zde existují: 

 r jako prostředek pro podporu zdraví nebo osvětových 
kampaní,

 r jako nástroj na podporu vzdělávání,

 r jako nástroj usmiřování mezi etnickými skupinami,

 r jako příspěvek k procesu demokratizace,

 r jako prostředek k podpoře sociální integrace zranitel-
ných skupin,

 r jako nástroj pro socioekonomický rozvoj.

FINANCOVÁNÍ
Míra financování z prostředků EU pro tyto programy je 
obvykle vyšší (až 90 % celkových nákladů na projekty) 
než v případě finančních nástrojů v rámci EU.

JAK ZAŽÁDAT
Bez ohledu na zeměpisné a tematické oblasti působnosti 
(národní, regionální, přeshraniční) jsou všechny výzvy 
k předkládání žádostí a nabídek zveřejněny na webové 
stránce Evropské komise (EuropeAid):

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/
index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.
welcome&userlanguage=en 

Pro lepší orientaci doporučujeme projít si sekci „Grants 
and tenders” na webových stránkách delegací EU (velvy-
slanectví) ve třetích zemích.

http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm. 

KONTAKT
Evropská komise
Rozvoj a spolupráce - EuropeAid
B-1049 Brusel
Belgie
https://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en

PŘÍKLADY PROJEKTŮ
V rámci programu „Sports for Change” byla organizována 
„leadership“ školení a pravidelné sportovní tréninky pro 
mládež se zdravotním postižením v Gaze a na Západním 
břehu Jordánu. Tyto aktivity přispěly ke zvýšení sebevě-
domí účastníků a jejich lepšímu začlenění do společnosti.

Projekt „Výstavby sportovního a kulturního centra v Ko-
sovu” kromě toho, že zvýšil možnosti sportovního vyžití 
veřejnosti v celém regionu, přispěl také k ekonomice dané 
oblasti zapojením místních firem do stavebních prací a 
vytvářením pracovních míst. 



PRÍKLADY PROJEKTUIII
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Erasmus+ Sport

Partnerství založená na spolupráci

Sport for Good Governance (S4GG)

PROGRAM: Přípravné akce v oblasti sportu v období 2009-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: EU kancelář Evropských olympijských výborů

PARTNEŘI: German Sport University Cologne, Chaire Olympique Henri de Baillet-Latour et Jacques Rogge 
en management des Organisations Sportives - CMOS (Belgium), Führungs-Akademie des Deu-
tschen Olympischen Sportbundes - FA DOSB (Germany), European Non-Governmental Sports 
Organisation (ENGSO), National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark - DIF, 
Dutch Olympic Committee*Dutch Sports Federation - NOC*NSF, Scuola dello Sport - CONI (Italy), 
European Observatoire of Sports Employment - EOSE a další. 

DOBA TRVÁNÍ: leden 2012 - červen 2013

GRANT: 164 210 EUR (Celkové náklady projektu: 205 263 EUR)

Hlavním cílem tohoto projektu bylo podpořit implementaci principů řádné správy v rámci sportovních organizací v Ev-
ropě, a to posouzením stávající situace jejich implementace, zvyšováním povědomí o problematice a poskytováním 
praktických pokynů. Jedním z hlavních výstupů projektu byl soubor nástrojů „váš klíč k řádné správě” (Your key to 
good governance), který obsahoval obecnou prezentaci problematiky, nástroj sloužící k sebehodnocení a příklady dobré 
implementace principů řádné správy ve sportovních organizacích. Výsledky projektu mimo jiné přispěly k rozvoji zásad 
EU pro oblast řádné správy ve sportu.

VÍCE INFORMACÍ: http://www.s4gg.eu/

Creating a Level Playing Field (CLPF)

PROGRAM: Přípravné akce v oblasti sportu v období 2009-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

PARTNEŘI: Bulgarian Ski Federation - BSF, Finnish Sports Federation - SLU, German Olympic Sports Confede-
ration - DOSB, Semmelweis University (Hungary), Norwegian Olympic and Paralympic Committee 
and Confederation of Sports - NIF, Foundation for Sport and Health Sciences (Finland) a další.

DOBA TRVÁNÍ: leden 2011 - duben 2012

GRANT: 219 720 EUR (Celkové náklady projektu: 262 782 EUR)

Projekt cílil na posílení výměny osvědčených postupů mezi sportovními organizacemi ohledně sociálního začleňování 
přistěhovalců ve sportu a prostřednictvím sportu. Tato výměna byla umožněna spoluprací s kluby na místní úrovni, 
veřejnými orgány a specializovanými organizacemi. Příklady úspěšných místních projektů, které byly shromážděny pro-
jektovými partnery, byly převedeny do „Souboru osvědčených postupů”. Doporučení pro tvůrce politiky byla vyvinuta na 
základě poznatků získaných v rámci projektu. Jejich hlavním cílem bylo poskytnout sportovním organizacím a orgánům 
veřejné správy pomocnou ruku při vytváření vlastní politiky a vlastních programů sociálního začleňování.

VÍCE INFORMACÍ: http://www.engso.eu/projects.php
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European Paralympic snow sport youth circuit

PROGRAM: Přípravné akce v oblasti sportu v období 2009-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Mezinárodní paralympijský výbor - IPC

PARTNEŘI: European Paralympic Committee - EPC, Play & Train (Spain), the Center Vidm Cilj (Slovenia), the 
Netherlands Ski Federation, German Paralympic Committee – DBS, and the Freewhite Ski Team 
(Italy)

DOBA TRVÁNÍ: leden 2013 - červen 2014

GRANT: 175 000 EUR (Celkové náklady projektu: 295 789 EUR)

Projekt se skládal z pěti soutěžních táborů pro mládež s postižením. Mezi témata, která byla v rámci táborů probírána, 
patřilo paralympijské hnutí, média, boj proti dopingu, výživa, vybavení a technologie. Během třetího a závěrečného dne 
každého tábora byly uspořádány závody, jež poskytly účastníkům možnost vyzkoušet si, jaké to je závodit v profesio-
nálním prostředí.

VÍCE INFORMACÍ: http://www.paralympic.org/youth-snow-circuit

Fit for Life Europe

PROGRAM: Přípravné akce v oblasti sportu v období 2009-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Zemské hlavní město Stuttgart (Německo)

PARTNEŘI: Università di Bologna (Italy), General Directorate for Sport - Regional Government of Extrema-
dura (Spain), Department of Social Development/Sport and Culture, Rotterdam (Netherlands), 
the City of Warsaw, Department of Sport and Recreation (Poland) and the City of Limoges 
(France)

DOBA TRVÁNÍ: leden 2013 - březen 2014

GRANT: 180 000 EUR (Celkové náklady projektu: 300 000 EUR)

Cílem projektu bylo zvýšit pohybovou aktivitu starších lidí vytvořením „Komunálního rámce HEPA (Health-Enhacing 
Physical Activity) pro seniory v Evropě”. Tento rámec se skládal z akčního plánu a praktických příkladů (soubor nástrojů 
HEPA pro seniory), které zahrnovaly osm různých oblastí zájmu včetně místní politiky, příslušných orgánů a ustanovení. 
Tento rámec poskytl odpověď na zásadní otázky týkající se plánování, implementace a udržitelnosti koncepce podpory 
pohybové aktivity pro seniory v evropských obcích.

VÍCE INFORMACÍ: http://www.citiesforsports.eu/

Neziskové evropské sportovní akce

European University Games Rotterdam 2014

PROGRAM: program Erasmus+ Sport v období 2014-2020 - Neziskové evropské sportovní akce

VEDOUCÍ PROJEKTU: European University Sports Association - EUSA

PARTNEŘI: Rotterdam Topsport, Erasmus University Rotterdam, Studentensport Nederland, Ministry of 
Health, Welfare and Sport (the Netherlands)
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DOBA TRVÁNÍ: 24. července - 8. srpna 2014

GRANT: 500 000 EUR (Celkové náklady projektu: 2 878 100 EUR)

Evropské univerzitní hry jsou největší evropskou multisportovní studentskou akcí. Druhý ročník akce svedl dohromady 
více než 2900 účastníků z 35 zemí, reprezentujících 180 univerzit v Evropě. Hry představily deset soutěží včetně sálové 
kopané, házené, stolního tenisu, volejbalu, tenisu, sedmičkového ragby, veslování, basketbalu, fotbalu a badmintonu. 

VÍCE INFORMACÍ: http://eugames2014.eu/

Special Olympics – European Summer Games

PROGRAM: program Erasmus+ Sport v období 2014-2020 - Neziskové evropské sportovní akce

VEDOUCÍ PROJEKTU: Special Olympics Europe Eurasia Foundation

PARTNEŘI: Mimo jiné Coca Cola, Národní loterie Belgie, Sporting A, Provincie Antverpy (Belgie)

DOBA TRVÁNÍ: 9. - 20. září 2014

GRANT: 1 702 568 EUR

Speciální olympiáda se prostřednictvím sportu snaží vytvořit lepší svět tím, že podporuje přijetí a začlenění do společ-
nosti všech jednotlivců, se zaměřením na osoby s mentálním postižením. Nadace Special Olympics organizuje každé čtyři 
roky Evropské letní hry konající se v jednom z větších evropských měst. Pro Evropské letní hry Specialních Olympiád 2014 
bylo jako hostitelské město vybrány Antverpy. Mezi sporty na programu byly mimo jiné vodní sporty, atletika, badminton, 
jízda na kole, judo a fotbal. 

VÍCE INFORMACÍ: http://www.so2014.com/

European Youth Olympic Winter Festival (EYOWF) Brasov 2013

PROGRAM: Zvláštní výroční akce 2012

VEDOUCÍ PROJEKTU: National Olympic Commitee of Romania, European Olympic Committees 

DOBA TRVÁNÍ: 17. - 22. února 2013

GRANT: 500 000 EUR

Evropský zimní olympijský festival mládeže je sportovní akce, která je pořádána jednou za dva roky. EYOWF byl založen v 
roce 1993 a je speciálně navržen pro mladé lidi. V Brasově soutěžilo 1300 účastníků v osmi zimních sportovních disciplí-
nách. Akce usnadňuje kulturní výměny mládeže z různých členských států a přináší evropské hodnoty a potenciál sportu 
mladým lidem z celé Evropy. Kromě toho představuje mimořádnou příležitost k povzbuzení sportu na základní úrovni, 
zimních sportů a vzdělávání mládeže. Navíc je Evropský zimní olympijský festival mládeže vynikající pří ležitostí zdůraznit 
úlohu dobrovolníků a neziskových sportovních organizací ve vzdělávání a podpoře rozvoje evropské mládeže. 

VÍCE INFORMACÍ: http://eyowf2013.ro/about-eyowf/eyowf-2013
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Erasmus+ Mládež v akci

Give youth a real say in sport - Grant na provozní náklady ENGSO Youth

PROGRAM: program Erasmus+ Mládež v akci v období 2014-2020 - klíčová akce 3: Podpora politické refor-
my - Spolupráce v rámci občanské společnosti v oblasti mládeže

VEDOUCÍ PROJEKTU: European Non-Governmental Sports Organisation Youth - ENGSO Youth 

DOBA TRVÁNÍ: 2014

GRANT: 48 000 EUR

ENGSO Youth je nezisková organizace mládeže organizace ENGSO, která má 39 členů - všichni členové jsou národními 
zastřešujícími sportovními organizacemi z celé Evropy. ENGSO Youth se zaměřuje na evropský mládežnický sport ve všech 
odvětvích. Podporuje témata jako zdraví, začleňování, účast, dobrovolnictví mladých lidí ve sportu, rovné příležitosti a 
mezinárodní spolupráce.

VÍCE INFORMACÍ: http://www.youth-sport.net/

Prodelta 2014

PROGRAM: program Erasmus+ Mládež v akci v období 2014-2020

VEDOUCÍ PROJEKTU: Edgar & Co (Belgie)

ÚČASTNÍCI: A.S. Peristeri (Řecko), Atlético volleibol clube (Portugalsko)

DOBA TRVÁNÍ: červenec 2014 (7 dní)

GRANT: 35 000 EUR (Celkové náklady projektu: 50 000 EUR)

Cílem projektu bylo poskytnout mladým lidem rámec pro zdravý životní styl se zaměřením se na výhody účasti na outdo-
orových aktivitách. Dalším cílem tohoto projektu bylo zvýšit povědomí a znalosti mladých lidí o trhu práce, a připravit je 
tak na jejich profesní život. Projekt byl zaměřen na zlepšení úrovně klíčových schopností a dovedností mladých lidí a také 
na podporu jejich účasti na demokratickém životě v Evropě a na trhu práce. Projekt se konal v řeckém městě Loutraki a 
účastnilo se ho 60 mladých lidí z Řecka, Belgie a Portugalska, s rovným zastoupením mužů a žen.

VÍCE INFORMACÍ: http://www.edgarandco.eu/english/index.php

Exploring European Galaxies of Partnership to Enhance Youth Employment and  
Entrepreneurship in Sport

PROGRAM: program Mládež v akci v období 2007-2013 - akce 4.6 Partnerství

VEDOUCÍ PROJEKTU: ENGSO Youth

PARTNEŘI: European University Sport Association - EUSA, NOC of Serbia, ISCA, Career Center Inventive, 
Associazione Italiana Cooperazione Europa Mondo - AICEM (Italy), Association nationale des 
étudiants en STAPS - ANESTAP (France), Consejo de la Juventud de Espana - JCE (Spain), EOSE 
(přidružený partner)
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DOBA TRVÁNÍ: březen 2014 - duben 2015

GRANT: 28 000 EUR (Celkové náklady projektu: 56 000 EUR)

Projekt byl celoevropskou iniciativou, jež podporovala zaměstnanost mládeže ve sportu a prostřednictvím sportu a za-
měřovala se na přenositelné dovednosti, které může sport pomoci rozvinout. Projekt zahrnoval řadu aktivit s cílem zvýšit 
povědomí o možnostech zaměstnání pro mladé lidi v celé Evropě, včetně dotazníku o dovednostech získaných ve sportu, 
semináře „Sport Employs YOUrope”, národní kampaně vedené mládeží týkající se neformálního vzdělávání ve sportu jako 
nástroje k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí a vytvoření souboru nástrojů pro podporu těchto národních kampaní.

VÍCE INFORMACÍ: http://www.engso.eu/admin/js/ckeditor/filemanager/userfiles/PDFfiles/ENGSO_Youth_2014_Ini-
tiative,_summary_of_the_project.pdf

Don‘t worry, be healthy – výměna mládeže 

PROGRAM: program Mládež v akci v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Jazykové a kulturní centrum „World at Our Home”, Lotyšsko

ÚČASTNÍCI: účastníci z Portugalska, Polska, Itálie, Maďarska a Španělska

DOBA TRVÁNÍ: 4. - 13. června 2013

GRANT: 28 633 EUR

Prostřednictvím této výměny se partneři projektu zaměřili na využití sportu a rekreace jako nástroje ke zlepšení kvality 
života mladých lidí. Účast na výměně mladým lidem poskytla znalosti a nástroje sloužící k rozvoji jejich osobnosti a 
soběstačnosti a ke zvýšení jejich motivace. Cílem bylo propojit zábavu s pohybovými aktivity, a motivovat tak mladé 
lidi, aby byli aktivní. Hlavním záměrem projektu bylo motivovat účastníky k přijetí dlouhodobě udržitelného zdravého 
životního styl, který by si s sebou nesli až do dospělosti.

VÍCE INFORMACÍ: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/selection/documents/round3/compendium-
-round-3-2012-programme-countries.pdf 

Youth exchange for outdoor inclusion

PROGRAM: program Mládež v akci v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Center for Intercultural Dialogue - CID

ÚČASTNÍCI: účastníci z Velké Británie, Turecka, Slovinska, Srbska, Rumunska, Polska, Moldavska, Albánie, 
Itálie, Chorvatska, Arménie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

DOBA TRVÁNÍ: 5. - 14. listopadu 2013

GRANT: 27 155 EUR (Celkové náklady projektu: 33 809 EUR)

Tato výměna mládeže proběhla ve městě Mavrovo v Bývalé jugoslávské republice Makedonie. Shromáždilo se zde 60 
účastníků z 12 zemí. Výměna nabídla platformu k diskusi o začleňování mládeže a o tom, jak mohou sport a outdoorové 
aktivity (např. orientační běh a pěší turistika) přispět k rozvoji mládeže, zejména mládeže se zvláštními potřebami a 
nerovnými pří ležitostmi. Účastníci poznali, jak mohou sport a venkovní aktivity ovlivnit jejich vnímání okolního životního 
prostředí a přispět k rozvoji vůdčích schopností. Vzdělávací semináře na témata, jako jsou identita, účast, životní pro-
středí a začleňování, pomohly účastníkům lépe pochopit svou roli v příslušných komunitách.

VÍCE INFORMACÍ: http://cid.mk/new/youth-exchange-youth-for-outdoor-inclusion/
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TOYS – Tolerance in Youth Sport

PROGRAM: program Mládež v akci v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Sdružení agentur pro místní demokracii - ALDA (Francie)

PARTNEŘI: Euro Mediterranean Scientific and Biomedical Institute - ISBEM (Italy), Intelligent Citizen „Enligh-
tenment Center Public Union” Ganja (Azerbaijan), Local Democracy Agency of Mostar (Bosnia 
and Herzegovina), International Platform for Citizen Participation (Bulgaria), Vejle Kommune 
(Denmark), ASD Mesagne Volley (Italy) 

DOBA TRVÁNÍ: srpen 2013 - březen 2014

GRANT: 27 150 EUR (Celkové náklady projektu: 30 186 EUR)

Cílem projektu TOYS bylo přispět k boji proti rasismu a diskriminaci mezi mládeží ve sportu podporou sociálního začleňo-
vání, integrace, dobrovolnictví a aktivního občanství. Pro řešení tohoto problému, který se projevuje i na místní úrovni, 
byl uspořádán pětidenní seminář zahrnující debaty, diskuse, workshopy a také venkovní a halové sportovní aktivity. 
Tento seminář zkoumal možnosti využití sportu jako nástroje k potírání rasismu a diskriminace v rámci aktivit mládeže. 
Seminář podporoval hodnoty jako např. dobrovolnictví, vzájemné porozumění a kulturní rozmanitost mezi mládeží, tedy 
základní principy evropského občanství. 

VÍCE INFORMACÍ: http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?id=58

Erasmus+ Vzdelávání a odborná príprava

Wheels in Motion - Workshop vzdělávání dospělých

PROGRAM: Program celoživotního vzdělávání v období 2007-2013 - Grundtvig

VEDOUCÍ PROJEKTU: Behinderten Sportverband Berlin e.V. (Německo)

DOBA TRVÁNÍ: 8. - 14. listopadu 2012

GRANT: 33 130 EUR 

Cílem projektu „Wheels in Motion” bylo umožnit vozíčkářům objevovat nové formy cvičení (basketbal na vozíku, lukostřel-
ba, roztleskávání, tanec), pobavit se v multikulturním prostředí a rozvíjet pozitivní vztah k invalidnímu vozíku jako spor-
tovnímu vybavení. Účastníci se podělili o své osobních zkušenosti se sportováním na invalidním vozíku a identifikovali 
kulturní rozdíly a podobnosti. Povědomí účastníků o společném postižení posílilo jejich pozitivní vnímání a motivovalo je 
vyzkoušet si nové aktivity.

VÍCE INFORMACÍ: http://bsberlin.de/tl_files/redaktion/20130620/Bericht_WiM_in_Bildern.pdf

Fit For Life (FFL) - Basics of Health

PROGRAM: Program celoživotního vzdělávání v období 2007-2013 - program Comenius

VEDOUCÍ PROJEKTU: Správní okres Celle (Německo)
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ÚČASTNÍCI: Obec Tuusula, Střední škola Hyrylän lukio a Klub gymnastiky žen Tuusula (Finsko), Křesťanská 
evropská škola-Gymnasium Hermannsburg a Sportovní club HBV‘91 Celle (Německo)

DOBA TRVÁNÍ: 1. srpna 2012 - 31. července 2014

GRANT: 63 750 EUR

Projekt byl zaměřen na preventivní opatření týkající se zdraví pro učitele a na lepší výživu a cvičení pro žáky. Poznatky 
získané v rámci projektu byly použity ve školních osnovách partnerských regionů. 
Výstupy projektu, které byly založeny na souhrnné výměně zkušeností z obou partnerských regionů, byly použity ke 
zlepšení obecných zdravotních podmínek dětí v daných oblastech.
V rámci projektu byla zhodnocena současné situace v obou partnerských regionech a na jejím základě byly vypracovány 
koncepce lepší výživy a odborné přípravy, do nichž byly rovněž zapojeny místní sportovní kluby a dodavatelé občerstvení 
(cateringové firmy).

VÍCE INFORMACÍ: http://www.fitforlife-project.eu/index.php/de/

Kids in Motion 

PROGRAM: Program celoživotního vzdělávání v období 2007-2013 - program Comenius

VEDOUCÍ PROJEKTU: Chemnitz University of Technology, Faculty of Social Sciences, Institute of Sport and Exercise 
Science (Německo)

PARTNEŘI: SPORTAG - SPORTAG – Sport im Ganztag GbR (Germany) , Netzwerk e.V. – Soziale Dienste und Öko-
logische Bildung (Germany), EuroConsults (Germany/Austria), ZAVOD FIT/FIT Institut, University 
of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic), Universität Castilla-La Mancha (Spain), Paulaharjun 
Koulu Kurikka (Finland) 

DOBA TRVÁNÍ: listopad 2013 - říjen 2015

GRANT: 299 961 EUR (Celkové náklady projektu: 399 949 EUR)

Hlavním cílem projektu bylo identifikovat motorické a sportovní schopnosti žáků ve věku 9-11 let. Účastníci měli možnost 
aktivně se dozvědět o deseti různých druzích sportu zahrnujících týmové sporty a disciplíny jednotlivců, a poznat tak, 
který ze sportů by je mohl nejvíce lákat. Kromě toho poskytl program školám a učitelům možnost spolupráce s externími 
subjekty, například s nedalekými sportovními kluby.

VÍCE INFORMACÍ: http://www.kids-in-motion.eu/en/

Serious Sport 

PROGRAM: Program celoživotního vzdělávání v období 2007-2013 - Program Leonardo da Vinci

VEDOUCÍ PROJEKTU: Department of Education Development in Cork Institute of Technology - DEIS (Irsko)

PARTNEŘI: FH Joanneum (Austria), London South Bank University (UK), Semmelweis University (Hungary), 
Oulu University (Finland), Simsoft (Turkey), Scienter (Italy)

DOBA TRVÁNÍ: červenec 2013 - květen 2015

GRANT: 239 621 EUR (Celkové náklady projektu: 319 495 EUR)

Projekt Serious Sport byl zaměřen na rozvoj digitální sportovní hry a opakovaně použitelného rámce, který poskytuje 
sportovním/fitness trenérům příležitost nastavit si cvičení, obsah tréninku a jeho strukturu pro různé roční období a 
podmínky.
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Cílem projektu bylo zahrnout do této digitální sportovní hry zdroje a metody sebehodnocení, které by podpořily trenéry, 
odborné učitele a další osoby aktivní ve sportu při jejich práci prostřednictvím učení založeného na hře a zdokonalo-
vacích metodách. Projekt se také snažil prozkoumat, posílit a propagovat využití učení založeného na hře ve všech 
oblastech sportu. 

VÍCE INFORMACÍ: http://www.serious-sports.org/ 

Sport Managers Exchange (SME) project

PROGRAM: Program celoživotního vzdělávání v období 2007-2013 - program Leonardo da Vinci

VEDOUCÍ PROJEKTU: Finnish Sports Confederation - VALO

ÚČASTNÍCI: Finnish Sports Confederation - VALO, Swedish Sports Confederation - RF, Sport and Recreation 
Alliance (UK)

DOBA TRVÁNÍ: 2012-2014 (období stínování - job-shadowing - bylo 1 - 2 týdny na jednoho účastníka)

GRANT: 19 675 EUR

Projekt měl za cíl poskytnout sportovním odborníkům možnost podělit se o své nápady a zkušenosti a zlepšit své 
manažerské schopnosti zapojením se do stínování (job-shadowingu) v partnerské organizaci v jiné zemi EU. Projektu 
se zúčastnili vysocí a střední manažeři sportovních organizací (konfederací, regionálních organizací a federací) ze zú-
častněných zemí. Účastníci byli odborníci ve svém oboru, kteří disponují rozsáhlými zkušenostmi a znalostmi, o něž se 
mohou podělit, a kteří díky vzdělávacím příležitostem nabízeným v rámci projektu také hodně získali. Projekt umožnil 
účastníkům rozvíjet obecné a specifické manažerské schopnosti, posílit jazykové dovednosti, rozšířit své sítě kontaktů, 
získat nové perspektivy a nápady a posoudit své současné metody. 

VÍCE INFORMACÍ: http://www.sport.fi/valo

Regionální politika

Evropský fond pro regionální rozvoj

„Atlas Arena” v Lodži

PROGRAM: Evropský fond pro regionální rozvoj v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Board of the Region of Łódzkie (Polsko)

DOBA TRVÁNÍ: 2006-2009

GRANT: 35 400 000 EUR (Celkové náklady projektu: 41 700 000 EUR)

Atlas Arena je víceúčelová krytá aréna v polské Lodži. Stadion byl vybudován během tří let (2006-2009) jako součást 
Regionálního operačního programu Łódzkie. V aréně se pořádá celá řada akcí od konferencí a koncertů po sportovní 
události (včetně basketbalu, volejbalu, atletiky a hokeje). Aréna je druhou největší koncertní halou v Polsku a pojme až 14 
000 účastníků. Projekt tímto způsobem přispěl ke zvýšení regionálního cestovního ruchu v Lodžském regionu.
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Mountainbike-Park Mont Ventoux

PROGRAM: Evropský fond pro regionální rozvoj v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Association de développement touristique du Mont Ventoux (Francie) 

DOBA TRVÁNÍ: 2011

GRANT: 46 800 EUR (Celkové náklady projektu: 81 000 EUR)

Vybudování parku pro horská kola na úpatí Mont Ventoux nedaleko Carpentras (Francie) byl podpořeno z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v roce 2011. Park má být otevřen po celý rok o víkendech - jak pro dospívající, tak pro dospělé. 
Skládá se ze tří tratí, „pumptracku” a „centra dovedností”. K dispozici je také vlek, který umožňuje amatérům snadno se 
dopravit na vrchol. Projekt byl realizován za účelem zvýšení cestovního ruchu v regionu. 

Vybudování sousedského centra orientovaného na pohyb a zdraví v Brémách

PROGRAM: Evropský fond pro regionální rozvoj v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Sportgemeinschaft (SG) Marssel, Brémy (Německo)

DOBA TRVÁNÍ: říjen 2008 - listopad 2011

GRANT: 444 000 EUR (Celkové náklady projektu: 979 000 EUR)

Sportovní centrum „Sportgemeinschaft (SG) Marssel” - místní klub, který se nachází v jedné ze znevýhodněných čtvrtí 
města Brémy - byl rozšířen do podoby sousedského centra orientovaného na pohyb a zdraví. Na realizaci projektu spo-
lupracovaly regionální sportovní federace, město Brémy a výše uvedený klub. Koncepce Sousedského centra počítá se 
zvýšením nabídky sportovních aktivit, se zpřístupněním sportovní infrastruktury pro všechny obyvatele a se zařazením 
sportovních a pohybových aktivit zaměřených na zdraví mezi nabízené služby. Modernizace a rozšíření sportovního 
komplexu byly součástí komplexního balíčku opatření, který měl za cíl obecný rozvoj čtvrti. 

VÍCE INFORMACÍ: http://www.efre-bremen.de/detail.php?gsid=bremen59.c.8476.en

Solární panely na střeše sportovního centra Puygouzon

PROGRAM: Evropský fond pro regionální rozvoj v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Obec Puygouzon (Francie)

DOBA TRVÁNÍ: 2012

GRANT: 178 000 EUR (Celkové náklady projektu: 475 000 EUR)

S podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj byly na střeše sportovního centra v Puygouzonu namontovány 
solární panely. Projekt získal finační podporu díky svému zaměření na trvale udržitelný rozvoj a prevenci rizik. Podobné 
projekty s vazbou na životní prostředí zahrnující sportovní zařízení lze nalézt hojně jak ve Francii, tak i jinde v EU.

Evropský sociální fond (ESF)

Beweg Deinen Stadtteil

PROGRAM: Evropský sociální fond v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Hamburger Sportbund (GER)

DOBA TRVÁNÍ: březen 2014 - únor 2016
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GRANT: 88 030 EUR

Projekt „Beweg deinen Stadtteil” se zaměřuje na školení žen s přistěhovaleckým původem s cílem je poté zaměstnat jako 
propagátorky (multiplicators) sportu v jejich čtvrtích v Hamburku (Německo). Desetidenní školení má za cíl připravit je na 
práci v pozici kontaktních osob mezi sportovními kluby, okresními institucemi a jejich komunitou. Po tomto školení jsou 
ženy angažovány jako vyslankyně pro sport ve svých čtvrtích a hrají důležitou úlohu při podpoře integrace do společ-
nosti osob s přistěhovaleckým původem a při vytváření kontaktních sítí a navazování spolupráce v rámci jejich komunit.

VÍCE INFORMACÍ: http://www.hamburger-sportbund.de/hsb/bewegdeinenstadtteil.php5

XtraVert

PROGRAM: Evropský sociální fond v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Real Ideas Organisation - RIO

DOBA TRVÁNÍ: červen - srpen 2009

GRANT: 16 733 EUR (Celkové náklady projektu: 104 902 EUR)

Prostřednictvím účasti na výstavbě skateboardových ramp pomohl projekt XtraVert mladým marginalizovaným lidem 
v oblasti Cornwallu (Velká Británie) získat schopnosti a dovednosti, které pak mohli uplatnit jak ve škole, tak na trhu 
práce. Projekt poskytl mladým lidem ve věku 16-19 let šanci získat nové praktické dovednosti a kvalifikaci v zajímavém 
a motivačním prostředí. Účastníci se při budování skateboardových ramp zaučili v tesařské práci. Mladí lidé podstoupili 
12týdenní vzdělávací program, kde získali praktické zkušenosti s budováním ramp a dalších dřevěných předmětů včetně 
židlí, skříněk a skládaček. Po absolvování kurzu studenti obdrželi ocenění potvrzující jejich zaměstnatelnost (employa-
bility award) a také potvrzení o způsobilosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, požární bezpečnosti, manuální 
manipulaci a péči o zákazníky. 

VÍCE INFORMACÍ: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=505

Personal Best North West – Olympic Camp

PROGRAM: Evropský sociální fond v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Sport4Life association (UK)

DOBA TRVÁNÍ: leden 2010 - březen 2012

GRANT: 849 050 £

Projekt Personal Best North West – Olympic Camp byl zaměřen na mladé lidi, kteří nejsou v zaměstnání, vzdělávání nebo 
odborné přípravě (NEET), a na ekonomicky neaktivní osoby nad 20 let před nástupem do zaměstnání. Program využil 
atraktivity dobrovolnictví na Olympijských hrách v Londýně v roce 2012 k tomu, aby motivoval a inspiroval tyto mladé 
lidi k aktivitě. Cílem projektu bylo ekonomicky posílit důvěru neaktivních lidí a poskytnout jim dovednosti a zkušenosti 
potřebné k úspěchu ve své profesi nebo při hledání zaměstnání. Po dokončení kurzu byl účastníkům garantován pohovor 
pro budoucí dobrovolníky Olympijských her.

VÍCE INFORMACÍ: http://www.personalbest2012nw.co.uk/

Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation (MAGIC)

PROGRAM: Evropský sociální fond v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Swedish Sports Confederation - RF, Región Östergötland
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PARTNEŘI: Arbetsförmedlingen (Vládní agentura pro práci), Kooptima (Družstvo zabývající se zaměst-
náváním zdravotně postižených osob), Handikappföreningarna i Östergötland (Sdružení pro 
zdravotně postižené osoby) (Švédsko)

DOBA TRVÁNÍ: srpen 2011 - červen 2014 

GRANT: 1 100 000 EUR (Celkové náklady projektu: 2 100 000 EUR)

Cílem projektu bylo oslovit občany, kteří byli v dlouhé pracovní neschopnosti nebo byli dlouhodobě nezaměstnaní, a 
podpořit jejich opětovný vstup na trh práce. Součástí projektu byl rozvoj v rámci skupin a individuální profesní školení. 
Sebevědomí, stanovení si cí lů a motivace byly pro práci s účastníky klíčové. Projekt byl určen zejména přistěhovalcům a 
osobám se zdravotním postižením. Projektu MAGIC se zúčastnilo 301 osob, z nichž 166 (55 %) prostřednictvím projektu 
získalo pracovní místa. Sportu bylo v průběhu projektu využíváno jako nástroje pro skupinový rozvoj, motivování a 
nastavení individuálních cílů. Sportovního prostředí bylo využito také k hledání stáží pro účastníky. 

VÍCE INFORMACÍ: http://www.rf.se/Distrikt/OstergotlandsIdrottsforbund/ProjektMAGIC/OmMAGIC/

Inkludera Mera - Be more Inclusive!

PROGRAM: Evropský sociální fond v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Okresní sportovní federace v Örebro (Švédsko)

PARTNEŘI: Okresní sportovní federace Södermanland, Uppland, Västmanland, Örebro a Östergötland 
(Švédsko)

DOBA TRVÁNÍ: srpen 2012 - leden 2014

GRANT: 470 000 EUR 

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o rovnosti na pracovišti. Všichni pracovníci, celkem 165 zaměstnanců v 5 okresních 
sportovních federacích, pracovali s různými nástroji a metodami na navýšení svých znalostí a kompetencí v oblasti 
rovnosti. Zabývali se hlavně problematikou diskriminace na základě pohlaví, transgenderové identity nebo transgende-
rového vyjadřování, etnického původu, náboženství nebo jiného přesvědčení, zdravotního postižení, sexuální orientace 
a věku. Hlavními výstupy projektu byl plán dosažení rovnosti na pracovišti a soubor nástrojů (toolbox) pro dobrovolnické 
sportovní organizace, umožňující jim pracovat s problematikou rovnosti na pracovišti. Pracovníci okresních federací se 
v rámci projektu také zúčastnili studijních návštěv Irska, Nizozemska a Švýcarska s cílem naučit se víc o možnostech, jak 
s problematikou rovnosti žen a můžů na pracovišti konkrétně pracovat a jak rovnosti dosáhnout. 

VÍCE INFORMACÍ: ht tp : // iof4 . idrot tonl ine.se/R iksidrot tsforbundet /Distr ik t /OrebroLansIdrot tsforbund/
Undermeny/Fokusomraden/Folkhalsa/Likabehandling/

Evropská územní spolupráce

The best sports-region in the world

PROGRAM: INTERREG IV Švédsko-Norsko v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Norský olympijský výbor - NIF

DOBA TRVÁNÍ: květen 2009 - duben 2012

GRANT: 2 700 000 EUR
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„Nejlepší sportovní region na světě” byl švédsko-norským projektem s vizí opravdu se stát nejlepším sportovním re-
gionem na světě. Projekt byl zaměřený na podporu aktivní účasti obyvatel na sportovních a pohybových aktivitách 
prostřednictvím místních sportovních klubů, a tím přispěl ke zvýšení sociálního kapitálu regionu. Záměrem projektu bylo 
posílit místní sportovní kluby tak, aby mohly poskytovat větší množství kvalitních každodenních aktivit pro neaktivní 
část populace, vychovávat více sportovních lídrů, organizovat více soutěží nebo zlepšit kvalitu soutěží stávajících.

Rozvoj venkova

Nature and Sport (Finsko)

PROGRAM: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) v období 2007-2013 - LEADER

VEDOUCÍ PROJEKTU: Klub orientačního běhu OK Orient

DOBA TRVÁNÍ: leden 2010 - prosinec 2011 

GRANT: 69 272 EUR, zahrnující podporu z prostředků EU, státu a místní samosprávy (Celkové náklady 
projektu: 86 590 EUR)

Cílem projektu bylo navázat nové kontakty a realizovat další aktivity. Jeho součástí byla organizace „navigačních/ori-
entačních dobrodružných akcí” pro školáky, na kterých OK Orient spolupracoval se samotnými školami, a také vývoj 
a organizace „HEPA-orientačních běhů” pro dospělé. S pomocí tohoto projektu získal sportovní klub nové kontakty na 
školách, s nimiž rozšířil spolupráci, a také nové členy.

Vybudování nových sportovních a rekreačních zařízení ve městě Bogdaniec

PROGRAM: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) v období 2007-2013 - LEADER

VEDOUCÍ PROJEKTU: Bogdaniec Commune (Polsko)

DOBA TRVÁNÍ: červenec 2011 - listopad 2012

GRANT: 75 000 EUR (Celkové náklady projektu: 150 000 EUR)

Projekt si stanovil za cíl zlepšit kvalitu života venkovských komunit prostřednictvím vybudování nových sportovních a 
rekreačních zařízení. S podporou Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova bylo vybudováno multifunkční 
hřiště pro děti. Kromě toho bylo pro komunitu zakoupeno vybavení pro volejbal, basketbal, hokej nebo fotbal. Jako další 
atrakce byl vybudován skate park.

VÍCE INFORMACÍ: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/rdp_view/en/view_project_10120_en.html

Rekonstrukce sportovních zařízení v obci Poruba

PROGRAM: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 2007-2013 - LEADER

VEDOUCÍ PROJEKTU: Obec Poruba, kraj Prievidza, Trenčianský kraj (Slovensko)

DATUM: březen 2008 - červenec 2010

GRANT: 310 580 EUR (Celkové náklady projektu: 414 107 EUR)
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Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu života a zdraví místních obyvatel prostřednictvím rekonstrukce a modernizace stáva-
jících sportovních zařízení. Investice spočívala ve (1) vybudování pozemních ploch v blízkosti hřiště, vysázení stromů a 
oplocení hřiště s vchody pro návštěvníky a uživatele hřiště, (2) vybudování betonové terasové stěny, aby bylo zabráněno 
sesuvům půdy a poškození v důsledku vzdálenosti mezi dětským hřištěm a sousedními pozemky, a (3) rekonstrukci šatny 
v budově.

VÍCE INFORMACÍ: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/policy-in-action/rdp_view/en/view_project_2461_en.html

Program v oblasti zdraví

Life cycle - Keep on cycling

PROGRAM: EU program v oblasti zdraví v období 2008-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Forschungsgemeinschaft Mobilität - Rakousko

PARTNEŘI: CTC Charitable Trust (United Kingdom), Fietsersbond (Belgium), Amt für Gesundheit (Lithuania), 
Magyar Kerékpárosklub (Hungary), Câmara Municipal de Aveiro (Portugal), Urząd Miasta Krako-
wa (Poland), Institute of Public Health - CINDI (Slovenia)

DOBA TRVÁNÍ: červen 2008 - květen 2011

GRANT: 676 175 EUR

Hlavním záměrem projektu Life Cycle bylo propojit cí le odborníků na zdravotnictví s cíli odborníků na dopravu tak, aby 
se zvýšila míra pohybové aktivity občanů a bylo dosaženo vyššího podílu udržitelné dopravy na jejím celkovém objemu. 
Projekt propagoval jízdu na kole jako celoživotní způsob pohybu/dopravy - od raného dětství do důchodu. Využitím 
příkladů z místní i národní úrovně se v rámci projektu podařilo zorganizovat 15 úspěšných iniciativ propagujících jízdu na 
kole, kterých se zúčastnilo více než 30 tisíc lidí ve věku od 6 do 86 let. Příručka „Jak zorganizovat cyklistickou aktivitu” 
(How to Run a Cycling Action) byla hlavním výstupem projektu. 

VÍCE INFORMACÍ: http://www.fgm.at/lifecycle/index.phtml?ID1=1422&id=1422

EPODE European Network – Preventing childhood obesity

PROGRAM: EU program pro oblast zdraví 2008-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Proteines SAS v Paříži (Francie)

PARTNEŘI: Free University of Amsterdam (Netherlands), Ghent University (Belgium), Zaragoza University 
(Spain), Lille 2 University (France), Ferrero, Mars, Nestlé, European Association for the Study of 
Obesity - EASO

DOBA TRVÁNÍ: červen 2008 - květen 2011 

GRANT: 700 000 EUR

Jeden ze čtyř evropských školáků má nadváhu nebo je obézní. Očekává se, že ročně přibude více než milion dětí s nad-
váhou, z nichž bude více než 300 000 obézních. Povědomí na celospolečenské úrovni je klíčem k boji proti dětské obezitě 
a je zásadní pro úspěch metodiky EPODE („Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants”). Tato metodika je založena na 
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několika studiích a dokazuje, že prevence dětské obezity je možná prostřednictvím intervence na místní úrovni, jejímž 
cílem je změna stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity dětí. Účelem této intervence by mělo být snížení rozdílu 
mezi pouhým teoretickým povědomím o problému a praktickou realizací efektivního životního stylu. 

VÍCE INFORMACÍ: http://www.epode-european-network.com/

Safety in Sports – European Network for Sports Injury Prevention

PROGRAM: EU program v oblasti zdraví v období 2008-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Arbeitsgemeinschaft Sicherheit im Sport

PARTNEŘI: European Handball Federation - EHF, Fédération Internationale de Basketball Europe - FIBA Euro-
pe, Norwegian Handball Federation - NHF, Slovak Basketball Association - SBA, Charles University 
Prague, Comenius University Bratislava, Swiss Council for Accident Prevention, WHO Regional 
Office for Europe, Administrative Employers’ Liability Insurance Association

DOBA TRVÁNÍ: září 2009 - listopad 2011

GRANT: 249 979 EUR

Projekt byl zaměřen na zlepšení znalostí o prevenci akutních a chronických zranění. Hlavním cílem bylo snížit počet a 
závažnost sportovních úrazů v Evropě. Dalším cílem projektu bylo vytvoření trvale udržitelné evropské sítě odborníků z 
oblasti vědy, sportovních klubů, sportovních sdružení a institucí, které se zabývají problematikou sportovních zranění. 
Tato síť má za cíl určit, vyhodnotit a rozsáhle šířit osvědčené postupy podpory implementace bezpečnostních strategií 
pro individuální a týmové sporty. 

VÍCE INFORMACÍ: https://www.sicherheitimsport.de/projekte/eu-project-safety-sports/

Building Policy Capacities for Health Promotion through Physical Activity among Sedentary Older 
People (PASEO)

PROGRAM: EU program pro oblast zdraví v období 2008-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Institute of Sport Science and Sport, University Erlangen-Nürnberg (Německo)

PARTNEŘI: University of Thrace (Greece), University of Verona (Italy), Lithuanian Academy of Physical Edu-
cation, TNO Quality of Life (the Netherlands), Oslo University College (Norway), National Institute 
of Hygiene (Poland), Vienna Office for Structural Development (Austria), Flemish Ministry for 
Culture Youth and Sport (Belgium), Czech National Institute of Public Health, Veteran track & 
field athletes Association of Northern Greece, Bavarian Ministry of Public Health (Germany), 
Veneto Office for International Relationships (Italy) a další.

DOBA TRVÁNÍ: leden 2009 - červenec 2011

GRANT: 800 000 EUR

Projekt PASEO měl za cíl zlepšit implementaci programů zaměřených na propagaci pohybové aktivity mezi staršími lidí 
žijícími sedavým způsobem života, a to vybudováním správní kapacity nezbytné k této implementaci v 15 evropských 
zemích. Projekt byl zaměřen na posilování správních kapacit ve dvou klíčových oblastech: mezisektorových kapacitách 
(např. existenci struktur propojující organizace/instituce působící v jiných sektorech) a kapacitách uvnitř organizací 
(např. personálu, zdrojích, spolupráci v rámci organizace). Jednou z hlavních činností projektu bylo vytvoření regionální/
národní mezioborové aliance ve všech zúčastněných zemích. 

VÍCE INFORMACÍ: http://ec.europa.eu/chafea/projects/database/fileref/20081219_oth-01_lft_en_ps_project_
flyer.pdf
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Horizont 2020

Encouraging kids‘ fitness by improving their experiences in organised sport (PAPA) 

PROGRAM: Sedmý rámcový program v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: University of Birmingham (UK)

PARTNEŘI PROJEKTU: University of Bergen (Norway), University of Valencia (Spain), Université Joseph Fourier (Fran-
ce), University of Thessaly (Greece), Norwegian School of Sport Sciences - NSSS (Norway), York 
St John (UK), and Universitat Autònoma de Barcelona (Spain)

DOBA TRVÁNÍ: duben 2009 - září 2013

GRANT: 2 980 680 EUR (Celkové náklady projektu: 3 785 303 EUR)

Projekt PAPA cílil na zlepšení zdraví a pohody mladých lidí prostřednictvím pozitivních zkušeností se sportem. V rámci 
projektu byl vyvinut, realizován a zhodnocen teoreticky opodstatněný a na důkazech založený vzdělávací program pro 
trenéry, který byl nejprve pilotně zaveden ve Velké Británii a poté důkladně otestován ve Velké Británii, Francii, v Norsku, 
Španělsku a Řecku. Projekt byl zaměřen na fotbal a zúčastnilo se ho více než 80 týmů (a jejich trenérů) s více než 1000 
chlapci a dívkami ve věku 10 až 14 let ze zmíněných zemí. Projekt získal podporu národních fotbalových asociací ve všech 
pěti zemích.

VÍCE INFORMACÍ: http://www.projectpapa.org/

Football Research in Enlarged Europe (FREE)

PROGRAM: Sedmý rámcový program v období 2007-2013 – Sociálně-ekonomické vědy a humanitní vědy

VEDOUCÍ PROJEKTU: Centre for European Integration, ESSCA School of Management (Francie)

PARTNEŘI: výzkumní pracovníci z dalších 8 vysokých škol a výzkumných ústavů z 8 zemí: Polsko, Rakousko, 
Turecko, Francie, Spojené království, Dánsko, Německo a Španělsko

DOBA TRVÁNÍ: 1. dubna 2012 - 31. března 2015

GRANT: 2 433 357 EUR (Celkové náklady projektu: 3 026 213 EUR)

Projekt FREE byl interdisciplinární výzkumnou iniciativou, která měla za cíl porozumět dopadu fotbalu na dynamiku 
identity, strukturu vnímání a kulturní změnu v Evropě. Projekt se snažil co nejšířeji prozkoumat zdánlivě nepolitickou ev-
ropskou fotbalovou scénu. Projekt FREE se také zaměřil na zvyšování povědomí mezi občany, zainteresovanými subjekty 
a tvůrci politiky o kulturní rozmanitosti a společných rysech, jež s sebou nese populární kultura (fotbal) a na její často 
podceňovaný vliv na politický, hospodářský a sociální rozměr procesu evropské integrace.

VÍCE INFORMACÍ: http://www.free-project.eu/about-free/Pages/About-FREE.aspx
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Program Evropa pro obcany
Europa verbindet - Spiel und Sport ohne Grenzen 2013

PROGRAM: program Evropa pro občany v období 2007-2013 - akce 1, opatření 1.1. - Partnerství měst (town 
twinning)

VEDOUCÍ PROJEKTU: Město Bruchsal (Německo)

PARTNEŘI: Partnerská města Bruchsalu - Sainte Ménehould (Francie), Cwmbrân (Wales), Sainte-Marie-aux-
Mines (Francie), Gornja Radgona (Slovinsko), Volterra (Itálie).

DOBA TRVÁNÍ: 9. - 12. května 2013

GRANT: 25 000 EUR

Město Bruchsal pozvalo všechna svá partnerská města na čtyřdenní evropský festival zaměřený na sport a hudbu. V 
rámci programu byly organizovány sportovní soutěže nebo kurzy fitness a tance. Kromě toho posloužil festival jako 
platforma pro občanskou diskusi o budoucnosti Evropy. 

VÍCE INFORMACÍ: http://archiv.bruchsal.org/story/europa-bruchsal 

Youth Twin Town Sports 2012

PROGRAM: program Evropa pro občany v období 2007-2013 - akce 1, opatření 1.1 - Partnerství měst (town 
twinning)

VEDOUCÍ PROJEKTU: Royal Borough of Windsor & Maidenhead (UK)

PARTNEŘI: Partnerská města - Neuilly-sur-Seine (Francie), Saint-Cloud (Francie), Bad Godesberg (Němec-
ko), Goslar (Německo), Frascati (Itálie), Kortrijk (Belgie)

DOBA TRVÁNÍ: září 2012

GRANT: 25 000 EUR

V září 2012 uspořádal Royal Borough dvoudenní turnaj, kterého se zúčastnily týmy ze všech partnerských měst složené 
z 24 všestranných sportovců. Ti se pak účastnili všech disciplín včetně netballu, fotbalu, atletiky a plavání.

VÍCE INFORMACÍ: http://www.rbwm.gov.uk/web/twinning.htm

EU:Sport:Future

PROGRAM: program Evropa pro občany 2007-2013 - akce 1, opatření 2.1 - projekty občanů (srovnatelné s 
projekty občanské společnosti v rámci oblasti 2 programu v období 2014-2020)

VEDOUCÍ PROJEKTU: European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

PARTNEŘI: Estonian Olympic Committee, Ministry of Local Government, Sport State Secretariat (Hungary), 
Central Council of Physical Recreation (UK), Comité National Olympique et Sportif Français 
- CNOSF (France), BSO Austria, Bulgarian Ski Federation, Olympic Committee of Slovenia - Asso-
ciation of Sport Federations
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DOBA TRVÁNÍ: únor - listopad 2009

GRANT: 149 280 EUR (Celkové náklady projektu: 209 850 EUR)

Čl. 165 Lisabonské smlouvy přiznal Evropské unii kompetence v oblasti sportu. Ale jak by měla EU podporovat sport? A 
které akce by měla EU v oblasti sportu implementovat? Projekt EU:Sport:Future byl celoevropskou diskusní iniciativou, 
která se snažila najít odpovědi právě na tyto otázky. Projekt se uskutečnil těsně před tím, než vstoupila Lisabonská 
smlouva v platnost. V rámci projektu byly shromážděny názory evropských občanů na budoucí působení EU v oblasti 
sportu. Evropským institucím pak byla předána doporučení týkající se různých oblastí souvisejících se sportem, jako je 
zdraví, dobrovolnictví, sociální začleňování, vzdělávání a zaměstnanost.

VÍCE INFORMACÍ: http://www.engso.eu/projects.php#3

Ochrana životního prostredí a klimatu - LIFE

EquineLife - A performance and marketing model for an ecologically and ethically sustainable equine 
sports

PROGRAM: program LIFE v období 2000-2006

VEDOUCÍ PROJEKTU: Agropolis Oy (Finsko)

PARTNEŘI: MTT Agrifood Research Finland Equine College Ltd (Finland), The Equestrian Federation of 
Finland - SRL, Suomen Hippos Ry (Finland), Forssan Seudun Hippos Ry - Pilvenmäki (Finland), 
Tapiola Insurance Group (Finland), Alivio Ltd (Finland), Business Centre of South-Western Häme 
- FSKK (Finland)

DOBA TRVÁNÍ: 1. srpna 2004 - 31. prosince 2007

GRANT: 548 848 EUR (Celkové náklady projektu: 1 109 767 EUR)

Cílem projektu EquineLife bylo vyvinout výkonnostní model pro ekologicky a eticky udržitelné jezdecké sporty. Při vývoji 
tohoto modelu byla vzata v potaz jak problematika ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, tak normy vyvinuté v rámci 
EMASu (Ekologický režim řízení podniků a auditu) a dalších environmentálních programů. V praxi došlo k vybudování dvou 
jezdeckých středisek, která jsou oficiálně řízena dle standardů EMAS. Na základě zkušeností získaných při konstrukci 
prototypů různých přístřešků, závodních drah a volnoběžných stájí a také na základě zkušeností z účasti na organizaci 
dvou významných jezdeckých akcí byly vypracovány implementační příručky pro stáje a organizátory akcí.

VÍCE INFORMACÍ: ht tp: //ec.europa.eu/environment/ l i fe/project /Projects/ index .cfm?fuseact ion=search.
dspPage&n_proj_id=2756
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Spravedlnost a vnitrní veci
Sport respects your rights

PROGRAM: Daphne III v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Sportunion Austria

PARTNEŘI: Sportunion Österreich (Austria), Austrian Athletics, German Sports Youth, Sportverband DJK 
(Germany), Edge Hill University (UK), Dutch Olympic Committee*Dutch Sports Federation - 
NOC*NSF, Italian Aerobic and Fitness Federation, Campaign against Homophobia (Poland) and 
ENGSO Youth

DOBA TRVÁNÍ: duben 2013 - březen 2015

GRANT: 405 130 EUR (Celkové náklady projektu: 506 412 EUR)

Projekt Sport Respects Your Rights byl zaměřen na rozvoj schopností mladých Evropanů uvědomit si, dokázat jednat 
a chránit se před sexuálním násilím a genderovým obtěžováním, a to především na místní úrovni (v klubech, spolcích 
atd.). Tohoto cíle bylo dosaženo spoluprací mladých účastníků se vzdělávacími lídry na tvorbě osvětových kampaní 
v rámci jejich národního/regionálního prostředí. Partnerské organizace současně iniciovaly národní, regionální či místní 
multidisciplinární sítě (kulaté stoly), do kterých byli zapojeni různorodí relevantní aktéři z celé společnosti. Cílem bylo 
vybudovat podpůrné struktury pro sportovní odvětví, zabývat se strategiemi zaměřenými na ochranu mladých lidí ve 
sportu a vytvořit platformu pro kampaně vedené mládeží. K výměně zkušeností a příkladů osvědčených postupů došlo 
v rámci dvou školení, celoevropského setkání všech účastníků a v průběhu závěrečné konference. 

VÍCE INFORMACÍ: http://sport-respects-your-rights.eu/

Spolupráce a vnejší pomoc

Sports for Change: Empowering Youth with Disabilities for an Inclusive Civil Society

PROGRAM: Evropský nástroj sousedství a partnerství v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: Mercy Corps

PARTNER: Palestinský paralympijský výbor

DOBA TRVÁNÍ: 2010 - 2012

GRANT: 399 795 EUR (Celkové náklady projektu: 533 060 EUR)
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V rámci projektu byla zorganizována školení vedoucích a pravidelné sportovní tréninky pro mládež se zdravotním posti-
žením v Gaze a na Západním břehu, které cílily na zvýšení sebevědomí účastníků a podporu jejich zařazení do společnosti. 
Díky technické expertíze Palestinského paralympijského výboru mohl projekt sportovním klubům poskytnout školení a 
malé granty na zlepšení a rozšíření sportovních programů pro mládež se zdravotním postižením a na posílení organi-
začního managementu. Projekt pracoval s organizacemi pro zdravotně postižené děti, rehabilitačními nemocnicemi a se 
zástupci vlády a sportovních klubů s cílem vyvinout místní akční plány zaměřené na sportovní programy, prosazování 
priorit a komunikaci. Tímto projekt přispěl k posílení místního a národního paralympijské hnutí a přípravě mladých 
sportovců na Paralympijské hry v Londýně v roce 2012.

VÍCE INFORMACÍ: http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/press_corner/all_news/news/2010/20100614_
en.htm

Výstavba sportovního a kulturního centra v Kosovu

PROGRAM: Nástroj předvstupní pomoci (IPA I) v období 2007-2013

VEDOUCÍ PROJEKTU: EC Liaison Office to Kosovo na žádost města Novo Brdo  

Grant umožnil výstavbu nového sportovního a kulturního centra s víceúčelovým prostorem, které se dá využívat k řadě 
sportů, jako jsou basketbal, házená, volejbal a sálový fotbal. Projekt, jehož rozpočet dosáhl téměř 1 milionu EUR, nejenom 
že rozšířil možnosti ke sportovnímu vyžití pro celý region, ale také přispěl k ekonomice dané oblasti zapojením místních 
firem do stavebních prací a vytvářením pracovních míst. Výstavba centra byla součástí obecného plánu infrastruktury 
spolufinancovaného prostřednictvím programu IPA na rok 2007, který v Kosovu podpořil další projekty - například zdra-
votní centrum, venkovní sportoviště a dětská hřiště.

VÍCE INFORMACÍ: http://www.eeas.europa.eu/delegations/kosovo/press_corner/all_news/news/2011/20111102_
sporthall_en.htm
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O EU kancelári Evropských 
olympijských výboru
EU KANCELÁŘ EVROPSKÝCH OLYMPIJSKÝCH VÝBORŮ (EOC EU Office) – Sídlo evropského sportu v 
Bruselu – hájí zájmy 61 zastřešujících sportovních organizací z Evropy i mimo ni, zastupujících 
více než 70 milionů lidí. 

KDO JSME
EU kancelář Evropských olympijských výborů (EOC EU 
Office) zastupuje zájmy Evropských olympijských výborů 
(EOC) a dalších významných sportovních organizací na 
národní, evropské a mezinárodní úrovni. 

Evropská komise uznává EU kancelář Evropských olympij-
ských výborů jako jednoho z nejdůležitějších sportovních 
činitelů v Evropě. Kancelář rovněž hraje důležitou roli jako 
prostředník mezi olympijským sportovním hnutím a evrop-
skými institucemi. 

CO DĚLÁME
 r Identifikujeme, monitorujeme a analyzujeme témata, 
která souvisí se sportem na evropské úrovni

 r Podporujeme a prosazujeme zájmy našich partnerů 
 r Organizujeme a účastníme se akcí, seminářů a konferencí
 r Spravujeme projekty EU související se sportem
 r Připravujeme politická prohlášení, stanoviska a zprávy 
 r Poskytujeme podporu a odborné znalosti

KTERÝMI POLITICKÝMI OBLASTMI SE 
ZABÝVÁME:

 r Společenskou rolí sportu, včetně: vzdělávání a odbor-
ného vzdělávání, životního prostředí, zdraví, pohybové 
aktivity, sociálního začleňování, rovných příležitostí a 
dobrovolnictví

 r Ekonomickým rozměrem sportu, včetně: zaměstnanos-
ti, udělování licencí, mediálních práv, regionálního roz-
voje, pravidel hospodářské soutěže a státní podpory a 
daňové politiky

 r Integritou sportu, včetně: boje proti korupci ve sportu, 
proti dopingu a proti manipulaci s výsledky zápasů

 r Financováním sportu, zejména udržitelným financováním 
sportu a možnostmi financování sportu z programů EU

 r Řádnou správou v oblasti sportu

KONTAKT
EOC EU Office
52, Avenue de Cortenbergh – 1000 Brusel, Belgie
Tel.: 0032-27380320 – Fax: 0032-27380327
info@euoffice.eurolympic.org
www.euoffice.eurolympic.org

Folker HELLMUND
Ředitel EOC EU Office

Poděkování
Jako ředitel EU kanceláře Evropských olympijských výborů 
bych rád poděkoval všem, kteří přispěli k vytvoření této bro-
žury, a zvláště bych poděkoval všem organizacím, které nám 
poskytly příklady svých projektů pro jednotlivé kapitoly.

Zvláštní poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci EOC 
EU Office (Charlotte Boetticher, Matthias Van Baelen Heidi 
Pekkola, Florence Lefebvre Rangeon, Jana Janotová a 
Karen Northshield) a stážisté (Andy Bold, Inken Bettgen-
häuser a Agata Plechan) a také Timo Hämäläinen!

Folker Hellmund,
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