ZÁPIS: Erasmus+ Sport – infodny 2022
Datum:
Místo konání:
Program:
Zapsal/a:

31. ledna – 1. února 2022
online
program, prezentace a záznamy
Bára Sobotková, odborná konzultantka pro vzdělávání

Ve dnech 31. ledna a 1. února uspořádala výkonná agentura EACEA ve spolupráci s generálním
ředitelstvím Evropské komise (GŘ EAC) infodny k příležitostem, jež nabízí program Erasmus+ v oblasti
sportu. Výzva 2022 byla zveřejněna na portálu FTOP, žádosti o projekty partnerství a neziskové evropské
sportovní akce je možné podávat do 23. března do 17:00, o budování kapacit pak do 7. dubna do 17:00.
Komisařka pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Mariya Gabriel (Evropská komise) na úvod zdůraznila
důležitou roli programu Erasmus+, který podporuje vznik rozmanité nabídky sportovních příležitostí pro
široké spektrum lidí. Zájem o účast v programu stále roste – v loňském roce bylo podáno přes 1 300
žádostí, zatím rekordní počet. Komisařka také připomněla, že rok 2022 byl vyhlášen Evropským rokem
mládeže, nabízí se proto – více než kdy dříve – zapojit do propagace sportu i mladé lidi. O tom, jak zvýšit
povědomí o důležitosti pohybu a zdravého životního stylu, bude mládež debatovat např. na Evropském
fóru mládeže.
Tomasz Frankowski (Evropský parlament), předseda sportovní skupiny Evropského parlamentu,
vyzdvihl, že Erasmus+ funguje jako most mezi sportem na lokální a profesionální úrovni. Uvítal proto
navýšení rozpočtu na 52 milionů eur (oproti 41 milionům eur na výzvu 2021).

Novinky programu
Oproti loňské výzvě se ta letošní zásadně neliší, přesto došlo k několika změnám:
1) Navýšení rozpočtu na 51,9 mil. eur, což umožní financování více projektů, celkem zhruba 348:
Kooperativní partnerství – 35,6 milionů eur, odhadovaný počet projektů: 125
Partnerství malého rozsahu – 9,5 milionů eur, odhadovaný počet projektů: 200
Neziskové evropské sportovní akce – 6 milionů eur, odhadovaný počet projektů: 18
Budování kapacit v oblasti sportu – 755 tisíc eur, odhadovaný počet projektů: 5
2) Budování kapacit v oblasti sportu je další novinkou letošní výzvy. Cílem budování kapacit je
rozšířit Erasmus+ i mimo programové země a podporovat rozvoj tamních komunit.
3) Harmonogram by se měl vrátit do „starých kolejí“ – výzva 2021 byla v tomto nestandartní a jak
termíny, tak vyhlášení výsledků se posunuly o několik týdnů. Letos by k prodlevám dojít nemělo.
Vyhodnocování žádostí bude probíhat od dubna do září, zveřejnění výsledků a příprava
grantových dohod během listopadu–prosince 2022.

Priority a typy aktivit
Gaël Broze (EACEA) představila horizontální priority programu Erasmus+, mezi něž patří podpora inkluze
a rozmanitosti; digitalizace; enviromentální udržitelnost a podpora aktivního občanství. Kromě toho
existují specifické sportovní priority: podpora zdravého životního stylu pro všechny; podpora integrity
a hodnot ve sportu; vzdělávání ve sportu a prostřednictvím sportu; boj proti násilí, rasismu, diskriminaci
a nesnášenlivosti ve sportu. Tyto priority je potřeba zohlednit v přípravě žádosti, např. partnerství
(kooperativní a malého rozsahu) se musí zaměřit na 1 horizontální nebo 1 specifickou prioritu.
Kooperativní partnerství: cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací
a navýšení jejich kapacity pro mezinárodní spolupráci.
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O projekty mohou žádat různé typy organizací působící v oblasti sportu se sídlem v programové
zemi (tj. členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu). Projektů se mohou účastnit
také organizace z partnerských zemí (tj. třetích zemích nepřidružených k programu), pokud má
jejich zapojení přidanou hodnotu (nemohou se však účastnit jako projektoví koordinátoři).
Partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.
Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců.
Všechny aktivity se musí konat v zemích zapojených organizací (jedinou výjimkou je sídlo EU,
kde je možné uspořádat např. diseminační událost).
Žadatelé si vybírají dle rozsahu naplánovaných aktivit a výsledků z nabídky tří jednorázových
částek odpovídajících celkové výši grantu pro projekt – 120 000, 250 000 nebo 400 000 eur.

Partnerství malého rozsahu: typ partnerství vhodný pro menší subjekty, organizace na lokální úrovni
a nováčky v programu. Je ideálním „prvním krokem k mezinárodní spolupráci“, jelikož tyto projekty jsou
administrativně jednodušší, vyžadují méně partnerů, mají kratší délku trvání i nižší rozpočet.
-

O projekty mohou žádat různé typy organizací působící v oblasti sportu se sídlem v programové
zemi.
Partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých programových zemí.
Délka trvání projektu se pohybuje od 6 do 24 měsíců.
Všechny aktivity se musí konat v zemích zapojených organizací (jedinou výjimkou je sídlo EU,
kde je možné uspořádat např. diseminační událost).
Žadatelé si vybírají dle rozsahu naplánovaných aktivit a výsledků z nabídky dvou jednorázových
částek odpovídajících celkové výši grantu pro projekt – 30 000 eur nebo 60 000 eur.

Neziskové evropské sportovní akce: jsou rozděleny do několika typů. Všechny projekty se však musí
zaměřit na 1 z těchto priorit: dobrovolnictví ve sportu; sociální inkluze prostřednictvím sportu; boj proti
diskriminaci ve sportu, včetně genderové rovnosti; podpora účasti ve sportu a fyzických aktivitách.
Celoevropská akce – akce většího rozsahu, která se koná v zemi žadatele a je do ní zapojeno minimálně
9 dalších organizací alespoň z 9 zemí (celkem tedy 10). Jedná se o grant s jedním příjemcem.
Evropská místní akce – akce menšího rozsahu pro nižší počet organizací. V každé ze zapojených zemí
musí během projektu dojít k zorganizování alespoň jedné akce. Dle počtu zapojených organizací se
místní akce dále dělí na Typ I a Typ II. Pro Typ I je potřeba zapojení 3 až 5 organizací, které musí pocházet
z různých programových zemí; pro Typ II je potřeba alespoň 6 organizací z různých programových zemí.
V obou případech musí všechny aktivity probíhat v zemi každého zapojeného partnera.
-

O projekty mohou žádat různé typy organizací působící v oblasti sportu z programových zemí.
Délka trvání projektu je 12 nebo 18 měsíců.
Žadatelé si vybírají podle počtu plánovaných akcí a zapojených organizací z nabídky tří
jednorázových částek odpovídajících celkové výši grantu pro projekt – 200 000 eur pro místní
akci Typ I, 300 000 eur pro místní akci Typ II a 450 000 eur pro celoevropskou akci.

Budování kapacit: novinka výzvy 2022. Cílem aktivity je budovat multilaterální partnerství mezi
organizacemi aktivními v oblasti sportu z programových a partnerských zemí. Cílem projektů je
podporovat sportovní aktivity v partnerských zemích jako prostředek prosazování hodnot a jako
vzdělávací nástroj podporující rozvoj jednotlivců i budování soudržnějších komunit. Mezi hlavní cíle
budování kapacit patří: zvýšení kapacity organizací činných v oblasti sportu na základní úrovni; podpora
provozování sportu a pohybových aktivit v partnerských zemích; prosazování sociální inkluze
prostřednictvím sportu; prosazování pozitivních hodnot prostřednictvím sportu (fair play, tolerance
atp.); podpora spolupráce v různých regionech světa prostřednictvím společných iniciativ.
Projekty se musí zaměřit na jednu/více z těchto tematických oblastí: 1) prosazování společných hodnot,
nediskriminace a genderové rovnosti prostřednictvím sportu; 2) rozvoj dovedností potřebných ke
zlepšení sociálního zapojení znevýhodněných skupin; 3) integrace migrantů; 4) usmíření po konfliktu.
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Projektové aktivity se musí zaměřit na budování a posilování kapacit sportovních organizací
zejména v partnerských zemích regionu 1 (země západního Balkánu).
O projekty mohou žádat především neziskové/nevládní organizace působící v oblasti sportu
(např. organizace pracující s mládeží) se sídlem v programové zemi nebo v regionu 1. Ostatní
organizace se mohou do projektu zapojit, pokud má jejich účast přidanou hodnotu.
Partnerství musí být složeno minimálně ze 4 organizací ze 3 různých zemí, přičemž
alespoň 1 organizace je ze 2 programových zemí a alespoň 2 organizace jsou z nejméně jedné
země z regionu 1. Počet organizací z programových musí být nižší než počet těch z partnerských
zemí.
Délka trvání projektu může být 1, 2 nebo 3 roky.
Všechny aktivity se musí konat v zemích zapojených organizací (jedinou výjimkou je sídlo EU,
kde je možné uspořádat např. diseminační událost).
Grant na jeden projekt se pohybuje od 100 000 eur do 200 000 eur. Vyplácí se prostřednictvím
jednorázového příspěvku, který bude stanoven na základě odhadovaného rozpočtu akce
navrženého žadatelem.

Priority programu a sportovní politika EU
Stefano Pintus (GŘ EAC) představil aktuální kontext sportovní politiky EU, další možnosti financování,
iniciativu HealthyLifestyle4All. Nejdříve zmínil pracovní plán EU v oblasti sportu (2021–2024), strategický
dokument vymezující priority a cíle na dané období. Plán se zabývá těmito prioritními oblastmi:
-

ochrana integrity a hodnot ve sportu;
socio-ekonomická a enviromentální dimenze sportu;
propagace účasti na sportu a zdraví upevňující pohybové aktivitě.

Připomněl, že kromě výše zmíněných aktivit budou i letos podpořeny také další sportovní aktivity. Na ty
by mělo být vyčleněno dalších 16,75 milionů eur. O jaké aktivity se jedná?
Pilotní projekty a přípravné akce: pilotní projekty a přípravné akce budou zaměřeny na dvě témata: 1)
Místní sportovní programy a inovace infrastruktury (stejně jako v r. 2021) a Lidé a planeta (nové téma).
#BeInclusive Awards, 28. 4.: iniciativa oceňující projekty podporující začleňování prostřednictvím sportu.
EU Sport Forum, červen: fórum na vysoké úrovni podporující dialog mezi EU a sportovním hnutím.
Evropský týden sportu, 23–30. září: tradiční akce ve 42 zapojených zemích podporující sport a pohyb.
#BeActive Awards, Q3: iniciativa podporující projekty a jednotlivce prosazující sport a fyzickou aktivitu.
Pintus dále představil mezioborovou iniciativu HealthyLifestyle4All, která je otevřená veřejnosti,
sportovním hnutím, národním, lokálním a regionálním autoritám i mezinárodním subjektům. Jedná se
o 2letou kampaň (2021–2023), jejímž cílem je
1) zvyšování povědomí o zdravém životním stylu napříč generacemi;
2) zjednodušení přístupu ke sportu a fyzické aktivitě pro všechny;
3) propojení expertů z různých oblastí (stravování, zdraví, sport atd.).
Pro úspěšnost iniciativy je důležité, aby se do ní zapojilo co nejvíce lidí, Komise proto v září spustila
Pledge board, kam může kdokoli přidávat své nápady, cíle, aktivity atd. související s výše vypsanými cíli.
První infoden byl zakončen kulatým stolem na téma programových priorit, kde sdíleli své zkušenosti Iva
Glibo (ENGSO Youth), Heidi Sulander (Stálé zastoupení Finska při EU), Gloria Viseras (bývalá gymnastka
a koordinátorka projektu Erasmus+ Sport) a Jean Gracia (European Athletics).

Jak podat projektovou žádost
Druhý infoden byl zaměřen na praktické a technické náležitosti. Nejdříve Marco Bousier a Miguel
Romero (EACEA) přiblížili proces podávání žádosti, na webu události je k dispozici podrobná prezentace,
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která žadatele provede portálem FTOP i samotnou žádostí a seznámí je se všemi potřebnými
dokumenty. Pro odevzdání je potřeba vyplnit eForm, Part C a přílohy (Part B a tabulku rozpočtu).
eForm (na portálu) má spíše administrativní charakter, obsahuje 1) obecné informace, 2) informace
o partnerech a kontakty, 3) rozpočet. Part C je důležitou součástí žádosti o partnerství pro spolupráci,
jelikož se zde vybírají priority, kterým se projekt bude věnovat. Part B je „popisnou“ částí projektu. Tuto
část, stejně jako tabulku rozpočtu, si žadatelé stáhnou přímo z portálu („Download Part B“) a poté oba
dokumenty nahrají zpět. Více v prezentaci a na záznamu.

Finanční mechanismy a pracovní balíčky
Helena Kamencikova a Marc Patuzzo (EACEA) následně vysvětlili, že projekt je potřeba strukturovat do
pracovních balíčků (zaměřených např. na management projektu; dopad a diseminaci). V této souvislosti
je důležité také vymezit výstupy, milníky a výsledky projektu (např. webové stránky, meetingy, semináře,
návody, metodiky a jiné materiály) a zasadit je do časové osy.
Financování probíhá prostřednictvím jednorázových částek, tzv. lump sums. Důvodem pro jejich
zavedení je přenesení důrazu na výstupy projektu a snížení administrativní zátěže. Pro aktivity v oblasti
sportu jsou relevantní dva typy lump sums – Typ I a Typ II.
Lump sum Typ I: partnerství malého rozsahu, kooperativní partnerství, neziskové evropské akce
-

V tomto modelu si žadatelé vybírají z nabídky předem pevně daných částek. Výši jednorázové
částky si volí sami s ohledem na potřeby, náročnost a cíle projektu – musí se však jednat
o adekvátní, efektivní odhad, rozpočet nemůže být podhodnocený ani přemrštěný. Do žádosti
se rozepisuje rozpočet pro jednotlivé pracovní balíčky. Zvolená jednorázová částka v případě
schválení projektu odpovídá celkové výši grantu. Pozor – je potřeba vybírat pouze z nabídky,
jiné výše grantu nebudou podporovány (projekt bude vyřazen).

Lump sum Typ II: budování kapacit v oblasti sportu
-

V tomto modelu bude výše příspěvku určena pro každý projekt individuálně (tedy různě),
maximální příspěvek však může dosahovat 80 % odhadovaného rozpočtu po vyhodnocení
žádosti. Stejně jako v případě Lump sum Typ I musí být projekt rozdělen do pracovních balíčků,
v rámci nichž budou popsány dané aktivity, rozpočet bude rozdělen na pracovní balíčky
a partnery a zohlední také způsobilé náklady. Příspěvek se pohybuje od 100 tisíc do 200 tisíc eur
(žádosti by tedy měly začínat s odhadovaným rozpočtem 125 tisíc, aby získaly příspěvek ve výši
100 tisíc).

Více o pracovních balíčcích a vyplňování přihlášky v prezentaci (viz webové stránky události).
Kamencikova dále uvedla, že seznam předchozích projektů je možné uvést jak v rámci Part B, tak
(v případě většího množství projektů) v separátní příloze.
V posledním bloku Myriam Rancon a Zanete Tifentale (EACEA) vysvětlily, jak probíhá hodnocení žádostí.
Opět apelovaly na pozorné pročtení kritérií v Příručce a připomněly hlavní prohřešky žadatelů z minulé
výzvy.

Nejčastější chyby žádostí podaných ve výzvě 2021: na co si dát pozor?
-

Vyberte si na portálu FTOP správnou aktivitu a nahrajte požadované přílohy (pracujte pouze
s formuláři dostupnými na portálu, přílohy stáhnete pod „Download Part B Templates“).
Vyberte si správnou výši grantu (Pozor – v případě jednorázových částek Lump sum Typ I je
možné vybírat pouze z nabídky předem daných částek!).
Nezapomeňte vyplnit všechny části žádosti, občas chyběly informace v Part A/eForms (přímo na
portálu FTOP), např. informace o partnerech nebo o rozpočtu.
Částka uvedená v eForms na portálu musí odpovídat rozpočtu uvedenému v příloze.
Pořádně si přečtěte všechna kritéria způsobilosti a hodnocení.
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-

Začněte s přípravou včas a pozorně si čtěte návody.
Dodržujte předepsanou délku – vše, co bude nad limitní počet stran, nebude zohledněno.
Navrhujte realistický rozpočet.
Dejte si pozor na vágní popis projektu, nekonzistentní koncepci a nepodceňujte dopad projektu.
Nezapomeňte vyjasnit přidané hodnotu (EU added value) a inovativnost projektu, aby bylo
jasné, v čem je originální a proč je potřeba mezinárodní spolupráce.

Q&A
Q: Je potřeba, aby byla alespoň jedna organizace v partnerství malého rozsahu nováčkem v programu?
Co to znamená „nováček“?
A: Ne, není to nutné, ale může to být výhoda. Nováčkem se myslí subjekt, který se zatím neúčastnil
programu Erasmus+ Sport, ale neznamená to, že nesmí mít jiné zkušenosti.
Q: Mohou být sportovní události součástí projektů partnerství malého rozsahu?
A: Obvykle se jedná o sdílení dobré praxe a výměnu zkušeností, ale mohou zahrnovat i událost. Máme
např. několik projektů zaměřujících se na sociální inkluzi uprchlíků, kdy si organizace v rámci projektu
vyměňují zkušenosti a na konci spolu třeba uspořádají událost.
Q: Mohou o kooperativní partnerství a partnerství malého rozsahu žádat i veřejné organizace společně
s neziskovými sportovními kluby a občanskými organizacemi?
A: Ano, v tomto případě nezáleží na tom, jestli se jedná o neziskové nebo jiné organizace. Způsobilé jsou
všechny organizace.
Q: Jaký je hlavní smysl budování kapacit v oblasti sportu?
A: Jedním z cílů této nové aktivity je, aby se program otevřel i partnerským zemím mimo EU.
Q: Pokud projekt budování kapacit bude stát 250 tisíc eur, bude výše příspěvku 200 tisíc?
A: Ano. Pokud se hlásíte o grant ve výši 200 tisíc eur, rozpočet projektu bude muset být 250 tisíc.
V případě kooperativních partnerství a partnerství malého rozsahu už jsou výše příspěvků dané,
kofinancování bylo tedy zváženo už při nastavování těchto částek a žádné další nebude.
Q: Neziskové evropské sportovní akce (Typ I a Typ II) – kolik partnerů musí být z programových zemí
a kolik z partnerských zemí, např. zemí západního Balkánu?
A: Není to určeno, důležité je však splnit povinná kritéria na složení konsorcia (tzn. minimální počty).
Q: Co se týče neziskových evropských sportovních akcí, je možné, aby partneři získali nějakou část
grantu, když se jedná o grant s jedním příjemcem?
A: Ano, platí, že grantová dohoda bude pouze pro koordinátora. Ten může část nákladů vyhradit pro
účastnící se organizace, ale ty nesmí být příjemci grantu, protože pouze „vysílají“ své účastníky na akci.
Q: Může organizace podat žádost o 2–3 aktivity se stejnými/různými partnery?
A: Není v pořádku, aby se stejné konsorcium hlásilo o stejný typ projektu. Tomu je potřeba se vyhnout.
Q: Je nějaká šance zapojit do projektů organizace ze Spojeného království?
A: Ano, organizace z UK se mohou zapojit do všech aktivit – kromě partnerství malého rozsahu, jež jsou
pouze pro programové země. V každém případě musí být nejdříve splněny povinné kvóty na konsorcia,
jelikož organizace z UK se mohou zapojit jen jako asociovaní partneři (tedy nad rámec). V této roli nejsou
příjemci grantu EU a taky musí být v žádosti obhájena přidaná hodnota jejich zapojení do projektu.
Q: Hraje během hodnocení roli finanční kapacita?
A: Pokud budete předvybráni, je potřeba doložit finanční kapacitu. Agentura pak může neumožnit
předfinancování, ale nemá to vliv na předvýběr.
Q: Jak se stát expertem/hodnotitelem? Kdo jím může být?
A: Výzvy pro experty jsou zveřejňovány na webu EACEA, jsou tam také kritéria pro zájemce.
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