
ES kompetencija sporte

• ES sprendimai privalomi IR sportui, 
jeigu tai susiję su: asmens duomenų 
apsauga, laisvu asmens judėjimu, 
įsidarbinimu ES ir pan.

• Įvairios nuolatinės ir tęstinės ES 
sporto iniciatyvos nuo 2009 m. 



Sportas - greitai besiplečiantis 
ekonomikos sektorius 

• 3 % Europos BVP 

• 3,5 % visų darbo vietų ES 



2020 m. – 62 mln. EUR

2019 m. – 48,6 mln. EUR
2018 m. – 37,4 mln. EUR 

2017 m. – 45,2 mln. EUR

2016 m. – 34,1 mln. EUR

2015 m. – 22,9 mln. EUR

2014 m. – 22,3 mln. EUR



2019 m. - 48,6 mln. EUR iš jų:

•„Mažiems“– 8 mln. EUR

•„Dideliems“ – 35,6 mln. EUR

• Renginiams – 5 mln. EUR 



Atrinkti projektai pagal temas
2014 2015 2016 2017 2018

„Didieji“ Bendradarbiavimo partnerystės projektai (atrinkti)

HEPA 16 10 11 15 14

Dviguba sportininkų karjera 2 9 4 13 15

Socialinė įtrauktis 13 10 16 13 15

Kova su smurtu ir netolerancija sporte 3 4 8 5 6

Geras valdymas 2 3 1 8 8

Kova prieš dopingo vartojimą sporte 2 0 7 5 4

Kova prieš sutartas varžybas 1 3 2 3 2

Savanoriška veikla sporte 1 5 2 4

EWoS 2

VISO 39 40 54 64 70

„Mažieji“ bendradarbiavimo partnerystės projektai (atrinkti)

Socialinė įtrauktis 35 44 115

Tradiciniai sportai ir žaidimai 9 2 17

Mobilumas (savanorių, trenerių ir kt.) 8 14 25

Sportininkų apsauga 8 3 19

Švietimas (gebėjimų ugdymas) 21 69

VISO 60 84 245



Erasmus+ sporto programos 
įgyvendinimas

Sporto renginiai 

2014 6

2015 5 susiję su ESS 3 nesusiję su ESS 8

2016 13 susiję su ESS 5 nesusiję su ESS 18

2017 2 susiję su ESS 8 nesusiję su ESS 10

2018 2 susiję su ESS 9 nesusiję su ESS 11



Projektui skiriama lėšų suma: 

• „Didysis“ – 400 000 EUR

• „Mažasis“- 60 000 EUR



„Didieji“ projektai „kova su ES grėsmėmis“:

• dopingu (rekreacinėje aplinkoje)

• susitarimais dėl varžybų baigties

• smurtu

• rasizmu

• netolerancija

• diskriminacija



„Didieji“ Bendradarbiavimo partnerystės 

projektai: 

• ES priimtų dokumentų sporto srityje

įgyvendinimas

• Duomenimis pagrįstų sprendimų priemimo

skatinimas

• Tinklų tarp atitinkamų ES partnerių kūrimas

ir stiprinimas



„Mažieji“ partnerystės projektai: 

• Socialinė įtrauktis 

= galimybės sporte 

Tradiciniai žaidimai ir sporto šakos 

Savanorių, trenerių ir kt. MOBILUMAS

• Jaunų sportininkų APSAUGA 

• Švietimo per (su) sportą skatinimas 



ES priimti dokumentai, susiję su sporto 

politika

• ES fizinio aktyvumo gairės (2008) 

http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy
_documents/eu-physical-activity-guidelines-
2008_en.pdf

• ES sportininkų dvigubos karjeros gairės:

https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/3648359d-61c4-4132-b247-
3438ee828450

http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_en.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3648359d-61c4-4132-b247-3438ee828450
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3648359d-61c4-4132-b247-3438ee828450


• tinklų kūrimas...

• geriausios patirties skleidimas...

• švietimo ir mokymo modulių ir 

priemonių rengimas...

• ES puoselėjimų vertybių diegimas ir 

skleidimas...



• novatoriška sporto, sveikatos, švietimo, 

mokymo ir jaunimo sričių sąveika ...

• duomenų naudojimas sprendimų (susijusių 

su sportu) priėmimui ...

• Sporto, kaip teigiamo socialinio reiškinio 

propagavimas... 



Projektų tikslai: 

• pagerėtų žinios ir informuotumas apie sportą ir 
fizinę veiklą

• padidėti informuotumas apie sporto reikšmę;

• Skatinanti:

o socialinę įtrauktį 

o= galimybes

o sveikatinamąją fizinę veiklą



Projektų tikslai: 

Dalyvaujančios organizacijos 

• sustiprėti bendradarbiavimas

• aktyviau dalyvauti išplėstų tinklų veikloje

• aktyviau dalijamasi gerąja patirtimi



Tinkamumo kriterijai:

• Bet kokia

• vykdanti veiklą sporto srityje 

• Programos šalyje 

• kurioje nors pasaulio šalyje partnerėje



Visapusiškai gali dalyvauti :

–ES

–ELPA/EEE šalys: IS, LI, NO 

–ES kandidatės: TR, MK ir RS

Tam tikruose programos „Erasmus+ “ 

veiksmuose gali dalyvauti šalių partnerių 

organizacijos



Bendradarbiavimo partnerystės 
projektai – 5

„Mažieji“Bendradarbiavimo 
partnerystės projektai – 3 



Projekto trukmė: 12,18, 24, 30 
arba 36 mėn. 

Projekto įgyvendinimą pradėti    
2020 m. sausio 1 d. 



Tinkamos finansuoti išlaidos

• Projekto valdymas ir įgyvendinimas

• Tarptautiniai projekto vykdytojų 
susitikimai

• Išimtinės išlaidos (iki 80 proc. arba )

• Intelektinių produktų išlaidos

• Sporto renginių sklaida (max 30 000 €)



Ne € Renginiai 

~30 % susiję su ESS 

~ 70 % nesusiję su ESS



Ne € Renginiai 

• dalyviai iš ne mažiau kaip 12 
skirtingų Programos šalių

• Projekto trukmė – iki vienų metų 

• Renginys turi įvykti sekančiais 
metais (bet kuriuo metu iki spalio 31 
d.)



Ne € Renginiams

• per ESS 300 000 EUR

• nesusijusiems su ESS 500 000 EUR 



NĖRA tinkama finansuoti :

• sporto varžybos, kurias reguliariai 

organizuoja tarptautinės, Europos arba 

nacionalinės sporto federacijos ir (arba) 

lygos;

• p r o f e s i o n a l i o j o  sporto varžybos.



PROJEKTŲ TEIKIMAS

• užsiregistruoti dalyvių portale ir gauti 

identifikacinį dalyvio kodą (angl. PIC)

• patikrinti, ar projektas atitinka 

atitinkamam veiksmui (sričiai) taikomus 

programos kriterijus

• patikrinti finansavimo sąlygas

• užpildyti paraiškos formą ir ją pateikti



Education, Audiovisual and 

Culture Executive Agency -

EACEA

https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en


Erasmus+ sporto programos paraiškų teikimas 

Galutinis paraiškų pateikimo terminas 

2019 m. balandžio 4 d.

12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku 



Informacija apie finansuotus projektus 

• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


• http://kksd.lrv.lt/

• https://www.smm.lt/

• http://smpf.lt/lt

• https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/actions/sport_en

http://kksd.lrv.lt/
http://smpf.lt/lt
http://smpf.lt/lt
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport_en
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