Erasmus+ Šport
Predmet razpisa:
Aktivnosti na področju športa so novost programa Erasmus+. Gre za centraliziran razpis,
njegove aktivnosti pa naj bi bile osredotočene predvsem na množičnost športa in
uresničevanje ciljev, ki se dotikajo reševanja mednarodnih problematik in integritete športa.
Podprti bodo predvsem projekti ki naslavljajo pereče tematike prepovedanih poživil,
prirejenih izidov tekem, nasilje, nestrpnost in diskriminacijo. Projekti naj stremijo k
promociji in podpori dobrega upravljanja v športu ter vzporednih karier športnikov. Vpliv
projektov naj bo usmerjen tudi k promociji prostovoljstva v športu ob široki družbeni
vključenosti, enakimi možnostmi in ozaveščenostjo o pomembnih zdravstvenih učinkih
športnih aktivnosti preko množičnega športnega udejstvovanja širše javnosti.
Prijavitelji lahko izbirajo med dvema razpisnima področjema:
- projekti sodelovanja – največji znesek sofinanciranja znaša 500.000 EUR, projektno
partnerstvo pa mora vključevati najmanj 5 organizacij iz 5 različnih programskih držav,
- neprofitni evropski športni dogodki v času Evropskega tedna športa 2015 (07. 30.09.2015) – največji znesek financiranja znaša 250.000 EUR, na dogodkih pa mora biti
zagotovljena udeležba predstavnikov vsaj 3 programskih držav ali pa se mora dogodek
izvajati sočasno v vsaj 3 programskih državah,
- neprofitni evropski športni dogodki, ki niso povezani z Evropskim tednom športa 2015 –
največji znesek financiranja znaša 500.00 EUR, na dogodkih pa mora biti zagotovljena
udeležba predstavnikov vsaj 12 programskih držav.
Poleg omenjenih akcij bodo podprte tudi aktivnosti, ki bodo oblikovale športne politike in
gojile dialog med evropskimi deležniki – državami članicami.
Upravičenci:
Upravičeni prijavitelj je vsaka neprofitna organizacija ali pravna oseba javnega prava, ki
deluje na področju športa.
Višina sredstev:
Skupna višina sredstev je 16,8 milijona EUR.
Stopnja sofinanciranja:
Stopnja sofinanciranja je enaka za obe področji in znaša do 80% upravičenih stroškov.
Roka za predložitev vloge sta:
22. januar za dogodke v času Evropskega tedna športa 2015,
14. maj 2015 za dogodke, ki niso povezani z Evropskim tednom športa 2015
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2014/10/8-10-2014OJ_JOC_2014_344_R_0010_SL_TXT-RAZPIS-2015.pdf
http://www.cmepius.si/vstopna-institucije/

