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ERASMUS+

• PROGRAM SODELOVANJA znotraj EU in širše

• 2014 - 2020

• FINANČNA PODPORA (15 mrd EUR) za
določene aktivnosti

• PODROČJA
– izobraževanje in usposabljanje

– mladi

–ŠPORT
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Zakaj v program Erasmus+

• Zagotovljena znatna finančna sredstva za 
7 let
– 265.941.000 EUR

• Razpis 2017 – 31,8 milijonov EUR

– 22,8 mio EUR za partnerska sodelovanja

– 5 mio EUR za majhna partnerska sodelovanja

– 4 mio EUR za prireditve
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CILJI

• Posebni cilji na področju športa:
– spopadati se s čezmejnimi dejavniki, ki ogrožajo 

integriteto športa

– spodbujati in podpirati dobro upravljanje v športu 
ter dvojne poklicne poti športnikov

– spodbujati prostovoljne aktivnosti v športu ter 
socialno vključevanje, enake možnosti in telesne 
dejavnosti

• Množični šport
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Sodelujoče države

Programske države:

• Države članice EU

• EFTA (Islandija, Norveška, Lihtenštajn)

• Turčija

• FYROM (Makedonija)

Partnerske države (ostale)

• lahko sodelujejo v partnerstvu, ne morejo biti 
prijavitelj
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Upravičene sodelujoče organizacije

• katerakoli neprofitna organizacija ali javni 
organ, dejaven na področju športa

• vse sodelujoče organizacije morajo biti 
registrirane v enotnem registracijskem sistemu 
in imeti t.i. PIC kodo
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Kako sodelovati

• vse aktivnosti so CENTRALIZIRANE

• spletna stran EK http://ec.europa.eu/sport/

izvaja Izvajalska agencija (Executive Agency)

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/actions/sport
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Možnosti sodelovanja

Aktivnosti za organizacije po Evropi:
• PARTNERSKA SODELOVANJA
• MAJHNA PARTNERSKA SODELOVANJA
• NEPROFITNE EVROPSKE ŠPORTNE PRIREDITVE

Aktivnosti, ki jih izvaja EK:
• krepitev podlag za oblikovanje politik
• spodbujanje dialoga s pomembnimi evropskimi 

deležniki
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PREDNOSTNE NALOGE 
partnerskega sodelovanja:

1. spodbujati udeležbo v športu in telesni dejavnosti, zlasti s podpiranjem 
izvajanja smernic EU o telesni dejavnosti;

2. spodbujati udeležbo v športu in telesni dejavnosti, zlasti s podpiranjem 
izvajanja evropskega tedna športa

3. spodbujati izobrazbo v športu in prek njega, s posebnim poudarkom na 
razvoju spretnosti in dvojne poklicne poti športnikov;

4. spodbujati prostovoljne dejavnosti v športu;

5. preprečevati uživanje prepovedanih poživil zlasti v množičnem športu;

6. preprečevati vnaprejšnje dogovore o rezultatih tekmovanj;

7. izboljšati upravljanje v športu;

8. Preprečevati nasilje, rasizem, diskriminacijo in nestrpnost v športu;

9. spodbujati socialno vključevanje in enake možnosti v športu.
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PARTNERSKO SODELOVANJE
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• Partnerstvo: 1 + 4  

• Trajanje projekta: 12 do 36 mesecev

• Rok prijave: 

– 6. april 2017 ob 12:00 (začetek projekta 1. 
januarja naslednje leto)

• Dotacija: max. 400.000 EUR



MAJHNA PARTNERSKA SODELOVANJA

• Razvijanje in krepitev omrežij, povečanje 
zmogljivosti za delovanje na nadnacionalni ravni, 
izmenjava dobrih praks, primerjava idej in metod 

• Ukrepi namenjeni:
– socialno vključevanje in enake možnosti,

– tradicionalne evropske športe in igre,

– mobilnost ,

– varovanje športnikov, zlasti najmlajših,

– spodbujanje izobrazbe v športu in prek njega.
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MAJHNA PARTNERSKA SODELOVANJA

• Partnerstvo: 1 + 2

(najmanj en lokalni ali regionalni športni klub)

• Trajanje projekta: 12 do 24 mesecev

• Rok prijave: 

– 6. april 2017 ob 12:00 (začetek projekta 1. 
januarja naslednje leto)

• Dotacija: max. 60.000 EUR
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NEPROFITNE EVROPSKE ŠPORTNE 
PRIREDITVE

• Podpirati:
– prostovoljstvo v športu,

– socialno vključenost skozi šport,

– enakost med spoloma v športu,

– fizično dejavnost za izboljšanje zdravja,

– izvajanje evropskega tedna športa (4 dogodki).

• Športna prireditev na evropski ravni ali 
nacionalne prireditve v več državah hkrati

• Ne-profesionalni športniki
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NEPROFITNE EVROPSKE ŠPORTNE 
PRIREDITVE

• Udeleženci (organizacije znane pri prijavi)
– iz vsaj 12 držav (v eni državi ali več državah hkrati)

• Trajanje projekta – do 1 leta

• Prireditve – 1.11.2017 – 31.10.2018

• Datum prireditve – EU teden športa 23. – 30. 9. 2017

• Dotacija:
– max. 300.000 EUR (ETŠ)

– max. 500.000 EUR (ostale)

• Rok za prijavo
– 6. april 2017
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Partnerstva Majhna 
partnerstva

Prireditve

Dotacija max. 400.000 EUR 60.000 EUR 300.000 EUR (EWS)
500.000 EUR

Financiranje Strošek na enoto (+ 
realni stroški)

Strošek na enoto 
(+realni stroški)

Realni stroški

Avans 70%-30% 70%-30% 70%-30%

Trajanje 12/18/24/30/36 
mesecev

12/18/24 mesecev Največ 1 leto

Minimalno št. 
partnerjev

5 3 1 (udel. iz 12 držav)
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Statistika 
2014 2015 2016

1. rok Št. 
vlog

Št. 
odobren
ih

Št. 
vlog

Št. 
odobren
ih

Št. vlog Št. 
odobrenih

NEPROFITNE EVROPSKE 
ŠPORTNE PRIREDITVE (EWS)

37 3 5 (1 SI) 13

PARTNERSTVA (EWS) 5 8

2. rok

NEPROFITNE EVROPSKE 
ŠPORTNE PRIREDITVE

135 3 3 55 5

PARTNERSTVA 305 38 (1 SI) 350 40 (2 SI) 201 54 (1 SI)

MAJHNA PARTNERSKA 
SODELOVANJA

113 60 (4 SI)
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Kontakti

• CMEPIUS (Erasmus+ Nacionalna agencija)

TINA KENK

tina.kenk@cmepius.si

erasmusplus-sport@cmepius.si

Tel: 01/6209481

• Izvajalska agencija EACEA (Bruselj)

EACEA-SPORT@ec.europa.eu
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HVALA in SREČNO 
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