
PREDSTAVITEV NOVEGA  

EVROPSKEGA PROGRAMA  



14.7 mrd € 

2014-2020 

5 mil oseb 



CILJI 

• Evropa 2020 

– dvig deleža visokošolsko izobraženih (32 %  40 %) 

– znižanje deleža osipnikov (14 % pod 10 %) 

• Strategija ET 2020 

• Evropski okvir sodelovanja na področju mladine 
2008-2018 

• Evropski delovni načrt športa 
• mednarodna dimenzija aktivnosti (VŠ in mladina) 
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CILJI 
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CILJI 

1. Reševanje prekomejnih groženj športu 

2. Promocija in podpora dobrega upravljanja v 
športu 

3. Promocija prostovoljstva 

 

Aktivnosti naj bi bile osredotočene na 
MNOŽIČNE ŠPORTE. 
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PRIČAKOVANI REZULTATI 

Razvoj in implementacija inovativnih rešitev na 
evropski/nacionalni ravni 

• nivo organizacije: 
– dvig kapacitete in profesionalnosti delovanja na 

evropski/mednarodni ravni 

– bolj dinamično, profesionalno in usmerjeno okolje 
v organizaciji 

• sistemski nivo: evropska dimenzija športa 

• nivo posameznika: večja udeležba 
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Upravičene institucije/organizacije 

• VSE SODELUJOČE ORGANIZACIJE morajo 
biti registrirane v enotnem 
registracijskem sistemu in imeti t.i. PIC 
kodo (Participant Identification Code, 7. 
okvirni program) 

• Unique Registration Facility  PIC koda 

• Posebna vstopna stran za Erasmus+ 
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KAKO SODELOVATI 

• Aktivnosti za organizacije po Evropi 

– PARTNERSTVA SODELOVANJA  

– NEPROFITNI EVROPSKI ŠPORTNI DOGODKI 

• Aktivnosti, ki jih bo izvajala EK 

– krepitev podlag za oblikovanje politik  

– promocija dialoga z relevantnimi evropskimi 
deležniki 

– dialog med državami članicami 
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Programske države  

• države članice EU (28) 

• Islandija, Norveška in 
Lihtenštajn 

• Turčija 

• Švica 

• fYRoM (Makedonija) 

Partnerske države (pogojno) 

• Vzhodno partnerstvo: 
Armenija, Azerbajdžan, 
Belorusija, Moldavija, 
Ukrajina, Gruzija 

• J Mediteran: Alžirija, Egipt, 
Izrael, Jordanija, Libanon, 
Libija, Maroko, Palestina, 
Sirija, Tunizija 

• Z Balkan: Albanija, BiH, 
Kosovo, Črna gora, Srbija  

• Ruska federacija 
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Sodelujoče države 



KAKO SODELOVATI 

• VSE aktivnosti  CENTRALIZIRANE 

• izvaja IZVRŠNA AGENCIJA 

Executive Agency for CEA: 
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 
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PARTNERSTVA 
SODELOVANJA 
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Partnerstva sodelovanja 

• Inovativni projekti  uresničevanje ciljev 

• Prioriteta – področje množičnih športov 

• Aktivnosti  vzpostavitev/razvoj evropskih 
mrež / možnost testiranja novih oblik 
sodelovanja 

• KDO lahko sodeluje: NEPROFITNE organizacije 
s področja športa 
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Partnerstva sodelovanja 

• Partnerstvo: 1 + 4  

• Trajanje projektov: 12 do 36 mesecev 

• FINANCIRANJE 
– 50% proračuna rezerviranega za implementacijo 

evropskih smernic za vzporedne kariere oz. za 
fizične aktivnosti 

– max 80% upravičenih stroškov oz. 500.000 EUR 

• ROK PRIJAVE: 15. maj 12:00 (začetek projektov 
1. 1. 2015) 
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NEPROFITNI EVROPSKI 
ŠPORTNI DOGODKI  
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Neprofitni EU športni dogodki 

• KAJ je neprofitni evropski športni dogodek? 

– športni dogodek 

– ne-profesionalni športniki 

– evropska udeležba 

• Cilji 

– dvig vidnosti in ozaveščenosti ter udeležbe 
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Neprofitni EU športni dogodki 

• Sredstva namenjena 

– pripravljalne aktivnosti 

– izvedba dogodka 

– spremljevalne aktivnosti 

– aktivnosti PO dogodku 

• NEUPRAVIČENO: redne letne tekme IN 
profesionalna tekmovanja 
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Neprofitni EU športni dogodki 

• PRIJAVITELJ 

• UDELEŽENCI – 12 držav 

• TRAJANJE – do 1 leta 

• FINANCE: 

– max 80% upravičenih stroškov oz. 2mio EUR 

• ROK PRIJAVE:  

– 14. marec 12:00 (začetek projektov 1. 6. 2014) 

– 15. maj 12:00 (začetek projektov 1. 1. 2015) 
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POMEMBNO 

• Razpis 
– www.erasmusplus.si 

– www.cmepius.si  

– erasmusplus@cmepius.si 

– PIC koda  tehnicna.pomoc@cmepius.si 

ROKI 

 DOGODKI: 14. marec 2014 ob 12:00 

 PROJEKTI & DOGODKI: 15. maj 2014 ob 
12:00 
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INFORMATIVNI DAN 

• 4. februar 2014 

• Bruselj 

 

• Možnost neposrednega spremljanja: 

http://ec.europa.eu/sport/news/2014/2014040-
sport-info-day_en.htm  

• (Novice, CMEPIUS) 
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