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Dlaczego Erasmus+?
Sport i aktywność fizyczna mają duże znaczenie 
gospodarcze, społeczne, edukacyjne i 
prozdrowotne. Dlatego też UE uruchomiła 
swój pierwszy w historii strumień finansowania 
specjalnie ukierunkowany na sektor sportowy.

Erasmus+ oferuje działania mające na celu 
rozpowszechnianie wiedzy i zachęcanie 
do współpracy między organizacjami 
sportowymi, władzami publicznymi i innymi 
zainteresowanymi stronami. Zapewniając 
wsparcie finansowe dla promowania sportu i 
aktywności fizycznej, celem Europy jest przede 
wszystkim upowszechnianie sportu masowego. 



Kto może  
złożyć wniosek?
Organizacje sportowe i powiązane ze sportem, 
jak również władze publiczne, mogą składać 
wnioski o finansowanie w ramach programu 
Erasmus+ w drodze zaproszenia do składania 
wniosków. Program wspiera międzynarodowe 
partnerstwa oraz niekomercyjne imprezy 
sportowe (nienastawione na zysk).

Organizacje zajmujące się sportem mogą także 
składać wnioski o wyjazdy dla poszczególnych 
pracowników i stażystów w ramach możliwości 
edukacyjnych i doskonalenia zawodowego 
programu Erasmus+.



Co program Erasmus+
może dla mnie zrobić?
• promować pozytywne wartości sportu i 

aktywności fizycznej, 

• wspierać projekty mające na celu 
zapobieganie ustawianiu zawodów 
sportowych, dopingowi, przemocy, 
rasizmowi oraz nietolerancji,

• udoskonalić zarządzanie w tym sektorze, 

• wspierać łączenie nauki z karierą sportową 
(dwutorowość kariery),

• promować wolontariat, integrację 
społeczną oraz wyrównywanie szans,  
jak również równy dostęp do sportu  
dla wszystkich.



Erasmus+ oferuje
finansowanie dla...

• współpracy partnerskiej,

•  niekomercyjnych europejskich imprez 
sportowych obejmujących kilka państw 
uczestniczących w Programie,

•  dialogu z właściwymi  europejskimi 
zainteresowanymi stronami,

• badań i konferencji wspomagających 
podejmowanie decyzji i kształtowanie 
polityki w obszarze sportu.
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Gdzie znajdę
więcej informacji?
ec.europa.eu/sport 

ec.europa.eu/erasmus-plus

Gdzie mogę złożyć wniosek?
eacea.ec.europa.eu

Przyłącz się do dyskusji w 
mediach społecznościowych:
Twitter: #ErasmusPlus

Facebook: Erasmus+
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