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 РЕЗЮМЕ 

СПОРТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ 

 

Следните действия в областта на спорта се изпълняват въз основа на настоящото ръководство за програмата:  

- партньорства за сътрудничество; 

- европейски спортни събития с нестопанска цел. 

Действията в областта на спорта ще се изпълняват с акцент върху масовия спорт.  

Очаква се, че в резултат на действията в областта на спорта ще бъдат разработени, трансферирани и/или 

въведени иновативни практики на европейско и национално, но също така и регионално и местно равнище.   

 

ПАРТНЬОРСТВА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Партньорствата за сътрудничество следва да насърчават създаването и развитието на европейски 

мрежи в областта на спорта. Партньорствата за сътрудничество представляват по-специално иновативни 

проекти, преследващи следните цели: 

- борба срещу допинга в масовия спорт, по-конкретно в непрофесионални дейности като любителския 

спорт и фитнеса; 

- подпомагане на дейности за превенция и повишаване на осведомеността сред заинтересованите страни, 

участващи в борбата срещу уговарянето на мачове; 

- подпомагане на превантивни, образователни и иновативни подходи за борба с насилието, расизма и 

нетолерантността в спорта; 

- подпомагане на прилагането на документи за политиката на ЕС в областта на спорта и други съответни 

области на политиката като препоръки, насоки, политически стратегии и др. (например насоките на ЕС 

за физическата активност, Насоките на ЕС относно двойната кариера на спортистите, Принципите на 

ЕС за добро управление в спорта и др.). 

 

КАКВИ ДЕЙНОСТИ СЕ ПОДКРЕПЯТ ПО ТОВА ДЕЙСТВИЕ? 
Партньорствата за сътрудничество по правило могат да реализират широк спектър от дейности, като 

например: 

- сътрудничество в мрежа между ключови заинтересовани страни; 

- идентифициране и обмен на добри практики; 

- разработване и въвеждане на модули за обучение и образование; 

- дейности, насочени към усъвършенстване на компетентностите на организациите, занимаващи се с 

мултиплициране в областта на спорта, и разработване на мониторинг и съпоставителни анализи на 

показатели, по-конкретно във връзка с насърчаването на етичното поведение и кодексите на поведение 

сред спортистите; 

- дейности за повишаване на осведомеността относно значението на спорта и физическата активност за 

личното, социалното и професионалното развитие на хората; 

- дейности за обогатяване на фактологичната основа в областта на спорта с оглед преодоляване на 

социалните и икономическите предизвикателства (събиране на данни, проучвания, консултации и др.); 

- дейности за популяризиране на иновативни единодействия между областта на спорта и областите на 

здравеопазването, образованието, обучението и младежта; 

- конференции, семинари, срещи, събития и прояви за повишаване на осведомеността, организирани в 

подкрепа на изброените по-горе дейности. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 

Всички организации с нестопанска цел или публични органи, установени в държава по програмата или всяка 

държава партньор в света. Например участваща организация може да е (неизчерпателно изброяване): 

- публичен орган на местно, регионално или национално равнище с компетентности в областта на 

спорта; 

- национален олимпийски комитет или национална спортна конфедерация;  
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 - местна, регионална, национална, европейска или международна спортна организация;  

- национална спортна лига; 

- спортен клуб; 

- организация или асоциация, представляваща спортисти; 

- организация или асоциация, представляваща специалисти и доброволци в спорта (например треньори, 

мениджъри и др.); 

- организация, представляваща движението „спорт за всички“; 

- организация, работеща в областта на популяризирането на физическата активност;  

- организация, представляваща сектора за активен отдих; 

- организация, работеща в областта на образованието, обучението или младежта. 

 

Брой и профил на 

участващите организации 

 

Партньорствата за сътрудничество са транснационални и в тях трябва да 

участват поне пет организации от пет различни държави по програмата 

(виж по-долу Държави по програмата). Всички участващи организации 

трябва да бъдат идентифицирани към момента на кандидатстване за 

безвъзмездни средства. 

Продължителност на 

проекта 

Между 12 и 36 месеца. Продължителността на проекта трябва да бъде избрана 

на етапа на кандидатстване (12, 18, 24,30 или 36 месеца) въз основа на целта 

на проекта и на вида на планираните дейности. 

Място (места) на 

изпълнение на дейността 

Дейностите трябва да се реализират в (една или повече от) държавите, където 

са установени организациите, участващи в партньорството за сътрудничество. 

Къде се кандидатства?  Пред Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура в 

Брюксел. 

Кога се кандидатства? Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не 

по-късно от 22 януари/14 май, 12,00 ч. (на обяд, брюкселско време). 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА 
Индикативна сума в размер на 50% от бюджета е предвидена за проекти, преследващи следните цели: 

- подкрепа за прилагането на Насоките на ЕС относно двойната кариера на спортистите; 

- подкрепа за прилагането на Насоките на ЕС за физическата активност. 

 

КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ? 
Допустими преки разходи: 

- разходи за персонал; 

- пътни и дневни разходи; 

- разходи за оборудване; 

- разходи за консумативи и материали; 

- разходи за възлагане на дейности на подизпълнители; 

- мита, данъци и такси; 

- други разходи. 

Непреки разходи: Сума с единна ставка, която не може да надхвърля 7 % от допустимите преки разходи по 

проекта, се признава за допустими непреки разходи, представляващи общите административни разходи на 

бенефициерите, за които те имат право на възстановяване от бюджета на проекта (например сметки за 

електричество или интернет, разходи за помещения, за постоянен персонал и др.) 

Максимален размер на отпусканите безвъзмездни средства: 500 000 EUR 

Максимум 80% от общите допустими разходи. 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

 

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ? 
Това действие има следните цели:  
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 - подкрепа за прилагане в областта на спорта на стратегиите на ЕС в областите на социалното 

приобщаване и равните възможности, и по-конкретно Стратегията на ЕС за равенство между половете 

и Стратегията за ЕС за хората с увреждания; 

- подкрепа за прилагането на Насоките на ЕС за физическата активност с оглед насърчаване на 

участието в спорт и физическа активност; 

- подкрепа на възможното организиране на Европейска седмица на спорта. 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ? 
В рамките на това действие се предоставя финансова подкрепа за организиране на общоевропейски спортни 

събития. Освен това може да бъде отпуснато финансиране за провеждане на национални спортни събития, 

организирани едновременно в няколко европейски държави от организации с нестопанска цел или публични 

органи в контекста на европейски събития в областта на спорта.  

 

КАКВИ ДЕЙНОСТИ СЕ ПОДКРЕПЯТ ПО ТОВА ДЕЙСТВИЕ? 
По това действие се предоставя подкрепа за следните стандартни дейности (изброяването е неизчерпателно): 

- организиране на дейности за обучение на спортисти, треньори, организатори и доброволци в процеса 

на подготовка на събитието; 

- организиране на събитието; 

- организиране на съпътстващи спортното събитие дейности (конференции, семинари); 

- изпълнение на последващи дейности (оценки или изготвяне на планове за бъдещи дейности). 

КАКВИ ДЕЙНОСТИ НЕ СЕ ПОДКРЕПЯТ ПО ТОВА ДЕЙСТВИЕ? 
- Редовни спортни състезания, организирани ежегодно от международни, европейски или национални 

спортни федерации/лиги; 

- Професионални спортни състезания. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 

Кой може да кандидатства? Всички публични органи или организации с нестопанска цел, работещи в 

областта на спорта, които са установени в държави по програмата (виж по-долу Държави по програмата). 

Тези организации могат да бъдат (изброяването е неизчерпателно): 

- публични органи на местно, регионално или национално равнище с компетентности в областта на 

спорта; 

- местни, регионални, национални, европейски или международни спортни организации; 

- организации, координиращи национални събития, организирани в рамките на европейски събития в 

областта на спорта. 

 

Профил на участниците 

 

В европейските спортни събития с нестопанска цел трябва да се включат 

участници от поне 12 различни държави по програмата (виж по-долу 

Държави по програмата). 

Продължителност на проекта До 1 година (от етапа на подготовката до етапа на последващите дейности). 

Къде се кандидатства?  Пред Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура в 

Брюксел. 

Кога се кандидатства? Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства 

не по-късно от следните дати: 

- 22 януари 2015, 12,00 ч. (на обяд, брюкселско време); 

- 14 май 2015, 12,00 ч. (на обяд, брюкселско време).  

КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ? 
Допустими преки разходи: 

- разходи за персонал; 

- пътни и дневни разходи; 

- разходи за оборудване; 

- разходи за консумативи и материали; 
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 - разходи за възлагане на дейности на подизпълнители; 

- мита, данъци и такси; 

- други разходи. 

Непреки разходи: Сума с единна ставка, която не може да надхвърля 7 % от допустимите преки разходи по 

проекта, се признава за допустими непреки разходи, представляващи общите административни разходи на 

бенефициерите, за които те имат право на възстановяване от бюджета на проекта (например сметки за 

електричество или интернет, разходи за помещения, за постоянен персонал и др.) 

Максимален размер на отпусканите безвъзмездни средства: 2 000 000 EUR 

Максимум 80% от общите допустими разходи. 

 

 

 

ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМАТА (И ЗА ДВЕТЕ ДЕЙНОСТИ): Белгия, България, Чешка република, Дания, 

Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, 

Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, 

Финландия, Швеция, Обединено кралство; бивша Югославска република, Македония, Исландия, Лихтенщайн, 

Норвегия, Швейцария, Турция. 


