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Dlaczego UE zajmuje sie sportem? 

 1. Bardziej aktywni obywatele UE 
1. Brak aktywności fizycznej to jedna z najpoważniejszych przyczyn śmierci. 

 

1. 2. Integracyjny potencjał sportu 
2. Jednoczenie ludzi i tworzenie nowych możliwości włączenia mniej uprzywilejowanych lub 

zmarginalizowanych grup społecznych. 

 

3. 3. Poprawa jakości zarządzania sportem 
4. Zwalczanie zagrożeń w sporcie takich jak doping czy ustawianie wyników zawodów 

sportowych.  

 

5. 4. Nabywanie umiejętności poprze sport 
6. Uczestnictwo w sporcie może przyczynić się do zwiększenia szans na zatrudnienie.  



 

 

 

 

 

 

 

Wyłączne 
kompetencje UE 

Kompetencje 
dzielone UE/PCz 

Wspieranie, 
koordynowanie lub 

uzupełnianie działań 
PCz 

• Artykuł 3,4 i 6 
TFUE 
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ochrona i poprawa 
zdrowia ludzkiego; 
przemysł; kultura; 

turystyka; edukacja, 
kształcenie 

zawodowe, młodzież i  

SPORT 



Art 165 TFUE 

 1. (…) Unia przyczynia się do wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, 
uwzględniając jego szczególny charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz 
uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną. 

 

2. Działanie Unii zmierza do : 
 
-(…) rozwoju europejskiego wymiaru sportu, przez popieranie uczciwości i dostępności we 
współzawodnictwie sportowym oraz współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za sport, 
jak również przez ochronę integralności fizycznej i psychicznej sportowców, w szczególności tych 
najmłodszych.  
(…) 
 
4. Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym artykule: 
 
— Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, przyjmują środki 
zachęcające, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych 
Państw  Członkowskich, 

  
 



   Plan Prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu 
na lata 2014–2017 

1. 1. Priorytety: uczciwość w sporcie, gospodarczy 
wymiar sportu oraz sport i społeczeństwo. 

2.    

3. 2. Metody pracy: grupy eksperckie (5); 
konferencje; badania; spotkania ekspertów, 
ministrów. 

 

4. 3. Wyniki/rezultaty prac: zalecenia, dobre 
praktyki, raporty, wytyczne…     

 



European Week of Sport 
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European Week of Sport 

http://ec.europa.eu/sport/  

http://ec.europa.eu/sport/


European Week of Sport 
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European Week of Sport 

   WDRAŻANIE 

     

 

 

ERASMUS+ 
   

  



European Week of Sport 

Erasmus+ Sport 
 
CELE: 
 
1.Eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości  
w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i 
przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji  
i dyskryminacji; 
 
2.Promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie  
i kariery dwutorowej sportowców; 
 
3.Promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, 
równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności 
fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu 
dostępowi do sportu dla wszystkich. 

 

 
 



ERASMUS+ Sport 

 

•  Narzędzie wdrażania polityki 

•  Promowanie sportu na poziomie najbliższym 
obywatelowi 

•  Wymiana dobrych praktyk 

•  Coroczne priorytety  

•  Projekty: współpraca partnerska (3 lub 5 
krajów); niekomercyjne imprezy sportowe 

•  Europejski Tydzień Sportu  

 



ERASMUS+ Sport 

2014 2015 2016 

Współpraca partnerska (5 krajów) 

Aktywność fizyczna pozytywnie wpływająca 
na zdrowie 16 10 11 

Kariera dwutorowa 2 9 4 

Włączenie społeczne 13 10 16 

Przemoc i nietolerancja w sporcie 3 4 8 

Dobre Zarządzanie 2 3 1 

Walka z dopingiem 2 0 7 

Zwalczanie ustawiania wyników zawodów 
sportowych 1 3 2 

Wolontariat  1 5 

39 40 54 

Współpraca partnerska (3 kraje) 

Włączenie społeczne 35 

Tradycyjne sporty 9 

Mobilność 8 

Ochrona zawodników  8 

60 

2017 
WP (5) –  
78 projektów 
 
WP (3) –  
85 projektów 



ERASMUS+ Sport 
PL organizacje liderem 

   

2014 – 2 projekt (START; Centrum Spotkań Europejskich Światowid 

2015 – 1 projekt (Gdyńskie Centrum Sportu) 

2016 – 3 ‘małe’ projekty – 3 kraje (START; Zespół Szkół z     
   Chorzowa; Stowarzyszenie Odkrywania Młodych Talentów). 

   - 1 'Not-for-profit European Sport Events' (AWF Warszawa)    

 

2016 – Promocja sportu i aktywności fizycznej wśród uchodźców  
   (Stowarzyszenie Demokracja w Sporcie) 

 



 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU 
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU 

- Święto sportu  

- Narzędzie wdrażania polityki 

- Promowanie aktywności fizycznej 

- 23-30 Września  

- Kampania #BEACTIVE 

- Wsparcie dla projektów z Erasmusa+ (promowanie akt. fiz.) 

- Dofinansowanie bezpośrednie dla Państw Członkowskich UE 
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Warto pamiętać: 
 

1. Aplikować!!! 

2. Program wdraża politykę. 

3. Rezultaty projektów pomagają budować politykę. 

4. Każdy projekt jest ważny. 

5. Rozpowszechniać rezultaty. 
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 DZIĘKUJĘ 

agata.dziarnowska@ec.europa.eu 

 

 

http://ec.europa.eu/sport/ 
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