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Erasmus+ Sport – Partnerství pro spolupráci

Kooperativní partnerství
(Cooperation partnerships)

Cíl: spolupráce organizací, zvyšování kapacit pro mezinárodní 
spolupráci, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, tvorba 

společných inovativních výstupů

– min. 3 organizace ze 3 programových zemí (včetně koordinátora)

– možná účast organizací z jakékoli partnerské země Erasmus+ za 
podmínky zdůvodnění přidané hodnoty jejich zapojení do projektu

Podání žádosti k EACEA 
(centralizované projekty)

Projekty specificky 
zaměřené na sport

Termín: 23.3.2022 17:00

Podání žádosti k DZS 
(decentralizované projekty)

Projekty zaměřené na určitou oblast 
vzdělávání (školní, odborné, 

vysokoškolské, vzdělávání dospělých, 
neformální) s tématem sportu

Termín: 23.3.2022 12:00

Partnerství malého rozsahu
(Small-scale partnerships)

Cíl: spolupráce organizací, sdílení zkušeností a příkladů dobré 
praxe, zjednodušení přístupu do programu pro méně 

zkušené a/nebo malé organizace

– min. 2 organizace ze 2 programových zemí

– není možná účast organizací z partnerských zemí Erasmus+

Podání žádosti k EACEA 
(centralizované projekty)

Projekty specificky 
zaměřené na sport

Termín: 23.3.2022 17:00

Podání žádosti k DZS 
(decentralizované projekty)

Projekty zaměřené na určitou oblast 
vzdělávání (školní, odborné, 

vysokoškolské, vzdělávání dospělých, 
neformální) s tématem sportu

Termín: 23.3.2022 12:00



Erasmus+ Sport – další možnosti
Budování kapacit v oblasti sportu 
(Capacity building in the field of sport)

Cíl: podpora inkluze, spolupráce a pozitivních hodnot 
prostřednictvím mezinárodní spolupráce mezi organizacemi

z programových a partnerských zemí programu v oblasti sportu

– min. 4 organizace ze 3 zemí (min. 2 organizace ze 2 různých 
programových zemí + min. 2 organizace z min. 1 partnerské 

země Regionu 1: Západní Balkán)

– jakákoli organizace může být koordinátorem

– počet organizací z programových zemí nesmí být vyšší než 
počet organizací z partnerských zemí

Podání žádosti k EACEA (centralizované projekty)

Termín: 7.4.2022 17:00

Neziskové evropské sportovní akce
(Non-profit European sport events)

Cíl: podpora sportovních akcí s evropskou dimenzí; 
dobrovolnictví ve sportu, sociální inkluze a boj s diskriminací 

prostřednictvím sportu apod.

Evropská místní akce (Typ I + II)

Typ I: 3–5 organizací (každá z jiné programové země)

Typ II: min. 6 organizací (každá z jiné programové země)

– Sportovní akce musí probíhat v každé zapojené zemi

Celoevropská akce

– min. 10 organizací (každá z jiné programové země)

– Sportovní akce probíhá v zemi koordinátora

Podání žádosti k EACEA (centralizované projekty)

Termín: 23.3.2022 17:00
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