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Kde najdete podrobné
informace o programu
Erasmus+?
Na českých webech
○ www.dzs.cz
○ www.naerasmusplus.cz

Na evropských webech

Ilustrační foto

○ ec.europa.eu/sport/
○	
eacea.ec.europa.eu
/erasmus-plus/actions/sport/

Program Erasmus+ podporuje
také sportovní aktivity
Program Evropské unie Erasmus+ navazuje na
své předchůdce a podporuje mezinárodní spolupráci, a to zejména v oblasti formálního i neformálního vzdělávání. Ale nejen tam, zaměřuje se
také na podporu sportu a v tomto zvláštním vydání
Mozaiky vám proto představíme možnosti, které
sportovcům Erasmus+ nabízí.

Co všechno Erasmus+ podporuje?
Peníze z programu Erasmus+ mohou na decentralizované úrovni získat mezinárodní projekty
zaměřené buď na mobility, tedy zahraniční cesty
(Klíčová akce 1), nebo na strategická partnerství
(Klíčová akce 2) vzdělávacích institucí, mládežnických organizací, podniků, školících středisek,
samospráv či neziskových organizací. Podpora
směřuje i do odborného vzdělávání a přípravy
či vzdělávání dospělých. Novinkou je podpora
sportovců. Na následujících stranách vám proto
představíme konkrétní příklady projektů se sportovní tématikou.

Kdo všechno může program Erasmus+
využít?
Všichni, kdo se aktivně účastní vzdělávání. Tedy
žáci, studenti i učitelé ze všech stupňů a druhů
škol, ale i řada dalších lidí, jako jsou dobrovolníci
nebo vedoucí mládežnických aktivit. A samozřejmě
také zástupci sportovních organizací.

Jaké jsou podmínky pro zapojení
do programu Erasmus+?
Podstatou programu Erasmus+ je mezinárodní
spolupráce, pro každý projekt je tedy potřeba najít
zahraničního partnera či partnery. Podobně jako
předchozí programy je přitom Erasmus+ určen
i pro zájemce ze zemí mimo EU, za určitých
podmínek se mohou přidat také partneři z mimoevropských států. V každé zapojené zemi program
spravuje takzvaná národní agentura, v České republice připadá z pověření ministerstva školství tato
role Domu zahraniční spolupráce (DZS).

»» SLOVNÍČEK
Decentralizované aktivit
y – administrují
je jednotlivé národní age
ntury v zemích
zapojených do programu
Erasmus+,
v ČR je to Dům zahraničn
í spolupráce
Centralizované aktivity
– administruje
je Výkonná agentura pro
vzdělávání,
kulturu a audiovizuální
oblast se sídlem
v Bruselu (EACEA), která
také poskytuje
podrobnější informace
Průvodce programem Era
smus+
(Erasmus+ Programme
guide) – detailní
dokument, důležitý při
vyplňování
žádosti o schválení pro
jektu
Výzva pro předkládání
návrhů
(Erasmus+ Call for Propos
als) – základní dokument s uzávěrkam
i pro jednotlivé akce programu Erasm
us+

Sportovní projekty
v rámci programu
Erasmus+ cílí
na velké i malé

Galerie projektů

Ilustrační foto

Program Evropské unie Erasmus+ je rozdělen na několik sektorů podle toho, na jakou
cílovou skupinu je zaměřen. Podporu poskytuje zejména na projekty ve vzdělávání (základním, odborném, vysokoškolském nebo dospělých) a projekty zaměřené na mládež.
Financovány z něj mohou být také nejrůznější projekty se sportovní tématikou. Prostor
pro podporu nabízí jak Klíčová akce 1 (KA1), která se zaměřuje na vzdělávací mobility, tak
Klíčová akce 2 (KA2), která cílí na projekty partnerství. Pro strukturovaný dialog mládeže
je pak určena Klíčová akce 3 (KA3).
Chcete si udělat představu o tom, jak by projekt, ucházející se o grant z programu Erasmus+,
měl vlastně vypadat? Pak si přečtěte následující
řádky, na kterých vám představíme několik úspěšných příkladů mezinárodní spolupráce, kde se
objevují sportovní témata.

Projekt:

To work together = get to
know each other
Typ:
KA2 (strategické partnerství v oblasti školního
vzdělávání)

Organizace:

Projekt:

Projekt:

Fit for life, for myself
Typ:

Střední škola technických oborů,
Havířov – Šumbark

Get on Your Bikes,
Europe’s Back in Business

Zapojené země:

Typ:

občanské sdružení Babylonie, Frýdek-Místek

KA2 (strategické partnerství v oblasti školního
vzdělávání)

Zapojené země:

Česká republika a Polsko

Web:

KA1 (mezinárodní výměna mládeže)

Organizace:

Česká republika, Itálie, Malta, Německo,
Polsko a Švédsko

www.ssto-havirov.cz/aktivity/erasmus
/ka2-partnerstvi-skol.html

Organizace:
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Výše grantu:

Web:

Zapojené země:

www.eurocampy.eu

Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko,
Německo, Polsko, Rumunsko a Slovinsko

Výše grantu:

29 500 eur
Tříletý projekt, který navazuje na předchozí
spolupráci škol z Havířova a polského města
Jastrzębie-Zdrój, se zaměřil na setkávání studentů
z odlišných kultur a zabývá se také odlišnostmi
života v jednotlivých zemích. Je rozdělen na tři
sekce: odbornou, kulturní a sportovní. V rámci
posledně jmenované vznikne například komplexní
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zpráva mapující fyzickou kondici a sportovní dovednosti žáků dvojice škol, která bude obsahovat
mimo jiné přehled výsledků, použitou metodiku,
grafické výstupy a celkové i dílčí srovnání obou
partnerů. Dalším z cílů projektu je vytvoření
souhrnného materiálu věnujícího se nejvýznamnějším sportovním klubům a nejlepším sportovcům z obou regionů. Součástí této prezentace
budou také rozhovory se sportovci, videoreportáže, tabulky a grafy. V současnosti se na obou
zapojených školách testuje kondice žáků pomocí
vybraných sportovních disciplín a jejich výkony se
vyhodnocují podle předem domluvené česko-polské metodiky.

Projekt, naplánovaný na tři roky, se zaměřuje na
rozvoj podnikatelských dovedností za využití cyklistiky. A proč právě cyklistiky? Důvodem je druhý
cíl projektu, a to ochrana životního prostředí. Jedním z výstupů projektu bude vytvoření cyklistického balíčku, tedy návodu, jak podporovat jízdu na
kole v okolí školy, nebo vytvoření mnohojazyčné
webové stránky zaměřené na cyklistiku. Podnikatelský rozměr pak projektu dodá založení fiktivní
nadnárodní společnosti nabízející cyklistické zájezdy nebo kampaň pro propagaci cyklistiky či průzkum trhu zaměřený na potřeby cyklistů v daných
regionech. V rámci projektu se uskutečnily již dvě
mobility, v ČR a Lotyšsku, a další jsou v plánu. Při
pobytu ve Žďáru zpracovávali žáci například interaktivní mapu s informacemi o zajímavých místech
na dané trase, dozvěděli se, jak na mapě správně
vytvořit a naplánovat cyklotrasy a připravit jejich
profil. Lotyšské setkání nabídlo také například kurz
jazyka i seznámení s místní kulturou.

Web:
www.gymzr.cz/clanky.php?clanek=457

Výše grantu:
39 915 eur

28 660 eur
Mezinárodní výměna mládeže, zaměřená na
propagaci zdravého životního stylu a pohybových
aktivit, se konala na přelomu července a srpna
2015 v Žermanicích nedaleko Frýdku-Místku.
Jedenáctidenní akce se zúčastnilo 49 mladých

lidí ve věku od 15 do 19 let, kterým se věnovalo
deset vedoucích. Vyzkoušeli si například vodní
lyžování, aquazorbing, jízdu na kánoi, lukostřelbu
a podívali se také do okolních hor nebo města
Frýdku-Místku. Sport sloužil i jako prostředek
k navazování přátelství, mezinárodní složení pak
vedlo k automatickému rozvoji jazykových znalostí
a předávání informací o jiných kulturách. Hlavním
cílem pobytu bylo seznámit účastníky se zdravým
životním stylem, vzbudit u nich zájem o zdravou
stravu a ukázat jim také, jak důležité je odpočívat.

mi lidmi dlouholeté zkušenosti. Nabízet mládeži
stále nové zážitky má proto pomoci internetová
„banka nápadů“ s metodickými návody, která
bude hlavním výstupem projektu a jež svůj obsah
na webu nabídne i široké veřejnosti.

Projekt:

Organizace:

Innovation Leisure Time
Activities for Youth

spolek Mladí lidovci

Typ:
KA2 (projekt partnerství v oblasti mládeže)

Organizace:
Rodinné centrum Kamarád - Nenuda, Zlín

Zapojené země:
Česká republika, Francie, Makedonie,
Rumunsko a Turecko

Web:
www.nenuda.eu

Výše grantu:
156 945 eur
Zlínské rodinné centrum se zapojilo do dvouletého projektu mezinárodní spolupráce, který
se zaměřuje na rozvoj volnočasových aktivit pro
mládež. „Nejde jen o volnočasové aktivity jako
takové, ale jsou brány jako prostředek pro další
práci s mladými lidmi. Sami z praxe víme, že
inovativní volnočasové aktivity u mládeže jsou
nové a zajímavé asi rok, maximálně dva roky, je
tedy potřeba neustále vyvíjet další a další,“ říkají
zástupci centra, kteří mají s prací s dětmi a mladý-

Projekt:

Sportem k dialogu
Typ:
KA3 (strukturovaný dialog mládeže)

Zapojené země:
Česká republika

Web:
sportemkdialogu.eu

Výše grantu:

Galerie projektů

Projekt:

A guide to traditional ball games
in Visegrad countries
Typ:
eTwinning

Organizace:
Základní škola Okružní, Most

Zapojené země:
Česká republika, Maďarsko a Polsko

Web:
tradicionalballgames-etwinning.webnode.cz

11 600 eur

Výše grantu:

„Chceš se setkat s ‚papalášem‘ a nemáš příležitost? Chceš se setkat neformálně a ještě k tomu
si zasportovat? Dělá se něco špatně a chceš to
sdělit kompetentním osobám s rozhodovací
pravomocí?“ lákali autoři tohoto projektu mládež
k tomu, aby se více zapojila do diskuze s lidmi,
kteří ovlivňují jejich životy. V dubnu a červnu 2015
proto uspořádali dvě setkání, na kterých se mladí
lidé mezi 15 a 30 lety nejprve seznámili se svými
budoucími partnery při bowlingu či jiné sportovní
aktivitě a potom se již bez ostychu ptali na věci,
které je zajímají. Úspěšně se tak podařilo naplnit
cíl projektu, kterým bylo zapojit ty mladé, kteří se
dosud drželi spíš stranou a tradiční formy diskuzí
je moc neoslovovaly. Přínos ale akce znamenala
i pro lidi s rozhodovací pravomocí, kteří tak navázali přímý kontakt s nejmladší generací a mohli
zjistit, co si myslí a co ji trápí.

Hlavním úkolem sportovně zaměřeného
projektu v rámci aktivity eTwinning, která nabízí
školám možnost spolupracovat prostřednictvím
internetu, bylo v každé zemi vybrat jednu míčovou
hru a představit ji ostatním. K tomu posloužila zejména jednoduchá, ale přesná pravidla,
přeložená do angličtiny, která umožnila zahraničním partnerům vyzkoušet si hru na vlastní kůži.
Z klíčových slov české vybíjené a dvou baseballu
či kriketu podobných her, maďarské jménem meto
a polského kvadrantu, pak vznikl i mezinárodní
sportovní slovník. Vyvrcholením celého projektu
bylo týdenní setkání v Polsku, kde se všichni
účastníci setkali s novými kamarády a hlavně měli
příležitost zahrát si tradiční míčové hry. Mohli tak
rovnou využít svůj slovníček v reálných situacích.

aktivita eTwinning poskytuje pouze
administrativní podporu

Ilustrační foto
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Centralizované akce
programu Erasmus+ ve sportu
podporují spolupráci a inovace

Představujeme

ce
alší infor ma
Kde získat dvaných
o centralizo rogramu
aktivitách p oblasti sportu?
Erasmus+ v
Na webech
musplus.cz
○ www.naeras port/
eu/s
○	ec.europa.
us-plus
uropa.eu/erasm
.e
ec
○	eacea.
/
/actions/sport

»» Co všechno je v rámci centralizovaných aktivit podporováno?
Partnerství pro spolupráci
Zahrnuje projekty, které bojují s nejrůznějšími
negativními vlivy. Tedy například s dopingem v
amatérském sportu (včetně rekreačních aktivit)
nebo ovlivňováním výsledků sportovních utkání.
Podporu mohou získat také aktivity zaměřené na
boj s rasismem i dalšími formami nesnášenlivosti
a diskriminace. Péče je věnována též projektům, které se věnují životosprávě a dvojí kariéře
sportovců nebo podporují dobrovolnickou činnost
v oblasti sportu. Výkonná agentura přitom svou
pozornost zaměřuje především do oblastí mimo
vrcholový sport.

Neziskové evropské sportovní akce
Finanční podporu mohou získat sportovní akce
s celoevropským významem, které se konají v
některé z programových zemí, nebo jednotlivé aktivity v rámci Evropského týdne sportu. Peníze lze
dostat i na nejrůznější akce, pořádané v jednotlivých zemích neziskovými nebo veřejnými institucemi u příležitosti celoevropských sportovních
událostí. Podpora směřuje také do projektů, které
uvádějí do sportovní praxe evropské směrnice týkající se rovných příležitostí žen a mužů či pomoci
osobám se zdravotním postižením.

Program Erasmus+ se v oblasti sportu zaměřuje na aktivity, které pomáhají s rozvojem
moderních a inovativních forem tělesné aktivity, podporuje také spolupráci a výměnu
zkušeností na evropské, národní, regionální i místní úrovni. Do centralizovaných aktivit
(tedy těch, které má na starosti Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální
oblast v Bruselu) se mohou zapojit nejrůznější organizace působící v oblasti sportu. Tedy
kluby, veřejné orgány, sportovní unie nebo organizátoři sportovních akcí. Vítány jsou i
instituce aktivní v oblasti podpory pohybových aktivit a sociálního začleňování ve sportu.

Evropský týden sportu

»» V září 2015 se konal první ročník Evropského týdne sportu,

akce, kterou Evropská komise vyhlásila s cílem podporovat
sportovní i další pohybové aktivity. V České republice se do
sportovního týdne zapojil mimo jiné Český olympijský výbor.
Různé sportovní kluby, spolky, asociace a další instituce z oblasti sportu pak mohly v rámci Evropského týdne sportu získat
finanční podporu na nejrůznější projekty pro širokou veřejnost
a vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké příležitosti jim nabízí program Erasmus+.
Více informací o Evropském týdnu sportu naleznete na webu
ec.europa.eu/sport/week/about-week-of-sport.

Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+ a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Dům zahraniční spolupráce ▪ Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 221 850 100, E-mail: info@dzs.cz, www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz,
www.eurodesk.cz. Redakční rada ▪ Tereza Krbcová (Eurodesk) a Jitka Valchářová (DZS), grafický návrh a tisk: Knowlimits s. r. o., vychází s podporou MŠMT ČR a Evropské komise, odebírání bulletinu si můžete u nás bezplatně objednat, e-mailem na: redakce@mladezvakci.cz.

