
Do jakého programu se mohou 
zapojit sportovní organizace?

Pro sportovní
organizace

Dům zahraniční 
spolupráce



je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní 
programy v oblasti vzdělávání. Zprostředkovává stipendijní 
pobyty v zahraničí, poskytuje konzultace k zapojení 
do mezinárodních vzdělávacích projektů, pořádá 
konference a semináře, publikuje informační a metodické 
materiály a propaguje české školství v zahraničí.
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 SPORT VE FORMÁLNÍM
 A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

◾ aktivity mohou být zaměřeny na téma sportu
◾ sport slouží pouze jako prostředek, nikoli jako 

cíl aktivit (např. sport jako cesta ke zvládání stresu, 
součást zdravého životního stylu či získávání nových 
dovedností a znalostí)

◾ žádosti se podávají Domu zahraniční spolupráce

 PARTNERSTVÍ ZALOŽENÁ NA SPOLUPRÁCI

◾ projekty zaměřené na tvorbu partnerských sítí 
na evropské úrovni za účelem výměny inovativních 
postupů v různých oblastech sportu a fyzické 
aktivity 

◾ délka trvání projektu 12–36 měsíců

 MALÁ PARTNERSTVÍ ZALOŽENÁ
 NA SPOLUPRÁCI

◾ projekty menšího rozsahu zaměřené na sociální 
začleňování a rovné příležitosti ve sportu,

 propagaci a šíření povědomí o tradičních 
evropských sportech a hrách 

◾ podpora mobility dobrovolníků, trenérů, manažerů 
a zaměstnanců neziskových sportovních organizací 

◾ zjednodušená administrativa
◾ délka trvání projektu 12–24 měsíců

 EVROPSKÉ NEZISKOVÉ SPORTOVNÍ AKCE

◾ projekty podporující dobrovolnictví ve sportu, 
sociální začleňování a rovné příležitosti ve 
sportu a zdraví prospěšnou pohybovou aktivitu

◾ lze využít na zajištění organizace, vzdělávací
a školicí aktivity, organizaci doplňkových aktivit 
apod.

◾ nejméně 5 organizací z 5 různých programových 
zemí 

◾ zapojit se mohou neziskové organizace 

různé cílové skupiny ve vzdělávání 
(základní, odborné, vysokoškolské, dospělí a mládež)

◾ nejméně 3 organizace ze 3 různých 
programových zemí

◾ zapojit se mohou neziskové organizace 

◾ obecné akce 500 000 eur
◾ Maximální grant na akce v rámci Evropského týdne 

sportu 300 000 eur

◾ Nejméně 12 organizací z 12 různých 
programových zemí

maximální grant 400 000 eur maximální grant 60 000 eur

Dotační program na 
podporu sportovních aktivit. 
Žádosti se podávají Výkonné 
agentuře pro vzdělávání, 
kulturu a audiovizuální 
oblast v Bruselu.
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FINANCE FINANCE FINANCE

eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sportwww.naerasmusplus.cz

Erasmus+ 
Vzdělávací program 
Evropské unie, který 
podporuje mezinárodní 
spolupráci a mobilitu 
ve všech oblastech 
vzdělávání, v odborné 
přípravě a v oblasti
sportu a mládeže.



Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

 +420 221 850 100
 info@dzs.cz

www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz

Facebook
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
www.facebook.com/erasmusplusCR

Instagram
www.instagram.com/dzs_cz/

Twitt er
twitt er.com/dzs_cz

LinkedIn
www.linkedin.com/company/dzs_cz/

YouTube
bit.ly/DZStube




