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Województwo Małopolskie oraz miasto Kraków otrzymały prawo organizacji III Igrzysk Europejskich. To wysokiej klasy, 
wielonarodowa impreza sportowa o globalnym zasięgu, dedykowana najlepszym zawodnikom Europy i promująca najcenniejsze 
wartości sportu i ruchu olimpijskiego. Warto zaznaczyć, że będzie to największe tego typu przedsięwzięcie dotychczas 
organizowane w naszym kraju i po raz pierwszy odbywające się w Unii Europejskiej. Jest to zatem doskonała okazja, aby 
rozpocząć szeroką debatę na temat roli sportu.

Sport jest istotnym elementem życia każdego człowieka, ale także stanowi ważne narzędzie rozwoju na poziomie lokalnym 
i regionalnym. Przyczynia się do postępu gospodarczego i społecznego regionów poprzez rewitalizację obszarów miejskich 
i wiejskich, tworzenie miejsc pracy, a także – będąc doskonałym nośnikiem promocji miast i regionów – zwiększa ruch  
turystyczny. Dlatego też tematem przewodnim aktualnego numeru naszego elektronicznego wydawnictwa „Bliżej Brukseli” 
został sport. 

W tym wydaniu Florencia Van Houdt z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury Komisji Europejskiej wskazuje 
możliwości udziału w europejskich inicjatywach związanych ze sportem. Natomiast dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji prezentuje program Erasmus+ SPORT.

Ponadto, Rob Jonkman, pierwszy wiceprzewodniczący Grupy EKR w Europejskim Komitecie Regionów opowiada o sukcesie 
Holendrów w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, pokazując, w jaki sposób należy kształtować lokalną politykę 
wspierania sportu, aby umożliwić sportowcom sięganie po najwyższe wyróżnienia sportowe, uwieńczone złotymi medalami.

O działaniach w dziedzinie sportu podejmowanych przez nasz region przeczytają Państwo w stałej rubryce „Małopolska 
podbija Brukselę”. A dodatkowo, przedstawiciel spółki Igrzyska Europejskie, w swoim artykule przedstawia szczegóły dotyczące 
nadchodzącej imprezy sportowej, wskazując szanse, jakie niesie ona dla Małopolski, regionalnego biznesu, a przede wszystkim 
dla małopolskich sportowców.

Życząc Państwu przyjemnej lektury, 
już teraz zapraszam do Małopolski 
na Igrzyska Europejskie!

Szanowni Państwo!
Drodzy Czytelnicy!

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa 
Małopolskiego 

Witold KOZŁOWSKI
Marszałek Województwa Polskiego
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Od maja 2016 r. dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji 
Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wieloletni członek językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, w latach 2005-2007 członek zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego 
na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej. Koordynator projektu Rady Europy „Country 
Profile”, a od 2014 r. ekspert programu „Horyzont 2020”. W latach 2017-2018 współtworzył nową Podstawę 
programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. 

Autor artykułów dotyczących edukacji językowej wydawanych w Polsce i za granicą, w tym także  
przez tak renomowane wydawnictwa, jak Cambridge University Press i Multilingual Matters.  
Autor opublikowanej w 2021 r. książki pt. „The Competences 4.0 as Facilitators in the Realisation,  
Management and Sustainability of Erasmus+ Projects in the Times of the COVID-19 Pandemic”. 

Od 2017 r. pełni również obowiązki oficjalnego delegata WorldSkills Poland. Ze względu na swoje zasługi 
w obszarze nauki dr Paweł Poszytek został mianowany członkiem Rady Programowej International Institute 
of Informatics and Systemics (2019). 

Finansowanie projektów 
sportowych z Erasmus+ SPORT 

Dr Paweł POSZYTEK
Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 

Program Erasmus+ Sport jest częścią Akcji 2 o charakterze centralnym: wnioskodawcy składają aplikacje poprzez platformę 
Funding&Tender Opportunities bezpośrednio do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury z siedzibą w Brukseli.

O dofinansowanie może się ubiegać każda organizacja lub instytucja publiczna lub prywatna działająca w dziedzinie sportu, 
aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia z jednego z państw członkowskich UE oraz państw trzecich stowarzyszonych 
z Programem. Wnioskodawcą mogą zostać m.in. narodowe komitety olimpijskie, związki sportowe, kluby, stowarzyszenia, 
fundacje, instytucje edukacyjne, spółki miejskie działające we współpracy z zagranicznymi partnerami – ich minimalna liczba 
zależy od wybranej kategorii działania. Partnerami w projektach mogą być również organizacje i instytucje z państw trzecich 
niestowarzyszonych z Programem. Lista krajów uprawnionych do partnerstwa w poszczególnych kategoriach działań znajduje 
się w Przewodniku po programie.

Charakterystyka programu

Beneficjenci programu

4 FINANSOWANIE PROJEKTÓW SPORTOWYCH Z ERAZMUS+ SPORT DR PAWEŁ POSZYTEK
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Program Erasmus+ Sport oferuje wsparcie w ramach czterech 
kategorii projektów, obejmujących współpracę partnerską na 
małą i większą skalę, realizację niekomercyjnych europejskich 
imprez sportowych oraz budowanie potencjału organizacji 
i instytucji. Kwoty grantów w tym programie obejmują 
przedział od 30 do 450 tys. euro, co umożliwia realizację 
projektów międzynarodowych zarówno organizacjom małym 
lub z niewielkim doświadczeniem projektowym, jak i dużym 
i doświadczonym podmiotom, o utrwalonej, międzynarodowej 
współpracy partnerskiej.

Struktura programu

Dziedzina sportu w programie Erasmus+ obejmuje 4 priorytety szczegółowe, a każda z kategorii działań zdefiniowana jest 
dodatkowo poprzez cele i spodziewane rezultaty realizacji projektów. Wśród czterech priorytetów szczegółowych znajdziemy:  
a) zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia; b) promowanie uczciwości i wartości w sporcie (zwalczanie dopingu, korupcji, 
ustawiania rozgrywek, a także poprawa zarządzania w sporcie); c) promowanie edukacji w sporcie i poprzez sport (wspieranie 
karier dwutorowych sportowców, rozwój umiejętności, coachingu, podnoszenie kwalifikacji personelu, wykorzystanie narzędzi 
mobilnych); d) zwalczanie przemocy, rasizmu, dyskryminacji, nietolerancji i radykalizacji w sporcie (zapobieganie i zwalczanie 
zjawisk i zachowań, które mogą mieć negatywny wpływ na uprawianie sportu i ogólnie na społeczeństwo).

Cele i wytyczne programu

Zachęcanie do aktywności fizycznej nieprzypadkowo znalazło się na pierwszym miejscu wśród priorytetów programu Erasmus+ 
Sport (powyższy nagłówek to fragment opisu tego priorytetu). Według badania IBRiS, zaprezentowanego 14 października 2021 
r. podczas konferencji PAP „Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w dobie pandemii” 10% młodzieży w wieku 10 – 18 lat nie 
ćwiczyło ani jednego dnia w tygodniu. Spadła również chęć do udziału w lekcjach WF-u oraz aktywnego w nich uczestniczenia, 
niepokojący spadek aktywności fizycznej oraz kondycji psychicznej zaobserwowali też rodzice. Podobne wnioski wynikają 
też z raportu Instytut Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego. Z raportu „Aktywność fizyczna i żywienie dzieci w czasie 
pandemii”, przeprowadzonego w ramach programu PZLA „Lekkoatletyka dla każdego” wynika, że aktywność fizyczna dzieci 
i młodzieży spadła na skutek pandemii aż o 33%. Badania prowadzone od kilku dekad przez m.in. AWF Warszawa pokazują, że 
aktywność ta spada sukcesywnie od 1990 r., pandemia pogłębiła więc ten niepokojący trend. 

W świetle wyników tych badań i analiz program Erasmus+ Sport może być również narzędziem wspierającym realizację celów, 
które stoją przed promocją i upowszechnianiem kultury fizycznej. Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ Sport 
mogą m.in. wspierać i przyczyniać się do przeciwdziałania długofalowym skutkom pandemii i coraz mniejszej aktywności 
fizycznej społeczeństwa, do uświadamiania roli sportu i aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju ruchowym i społecznym 
dzieci i młodzieży, a także utrzymaniu dobrostanu fizycznego i psychicznego dorosłych i seniorów.

Sport oraz aktywność fizyczna jako narzędzia wspierające zdrowie
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Zespół ds. Sportu działający w strukturze Narodowej Agencji programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności prowadzi 
konsultacje i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów programu, w tym coroczną konferencję informacyjno-szkoleniową, 
opracowuje materiały informacyjne i promocyjne, opracowuje i aktualizuje treści informacyjne na stronie internetowej www.
erasmusplus.org.pl/sport, prowadzi badania, angażuje się merytorycznie i organizacyjnie w wydarzenia Narodowej Agencji (m.in. 
Kongres Edukacji, Ogólnopolski Dzień Informacyjny, Bieg Erasmusa), współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi 
w obszarze sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Działania i inicjatywy Zespołu ds. Sportu

Zespół ds. Sportu od grudnia 2021 r. prowadzi badanie 
potencjału organizacji i instytucji działających w obszarze 
sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia pod kątem 
możliwości ubiegania się o środki w programie Erasmus+ Sport.

Zespół ds. Sportu stale współpracuje m.in. z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim 
Komitetem Paraolimpijskim, Akademickim Związkiem Sportowym, Akademią wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytutem 
Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym, Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, przedstawicielami Ludowych Związków 
Sportowych oraz Szkolnych Klubów Sportowych. Współpraca ta przełożyła się w ubiegłych latach na sukcesy aplikacyjne 
i pozyskanie grantów programu Erasmus+ Sport przez kilkadziesiąt podmiotów, publicznych i prywatnych, w tym kilka 
z wymienionych powyżej. Z przykładami zrealizowanych projektów można zapoznać się na stronie EACEA, w wyszukiwarce 
Projects results.

Każdego roku, w połowie grudnia, Zespół ds. Sportu organizuje konferencję informacyjno-szkoleniową. W 2021 r. konferencja 
miała charakter hybrydowy – nagranie w studio, z udziałem kilkudziesięciu znamienitych gości i prelegentów, sportowców, 
działaczy, osób zarządzających instytucjami i organizacjami, realizujących projekty i działania na rzecz sportu i aktywności 
fizycznej – było transmitowane online. Konferencję łącznie obejrzało blisko 1000 osób. Podczas konferencji omawiane 
są bardzo szeroko różne obszary związane ze sportem i aktywnością fizyczną pod kątem możliwości ubiegania się o środki 
programu Erasmus+ Sport. Prelegenci dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, pomysłami, dobrymi praktykami, poszerzając 
wiedzę o bardzo rozległym zakresie działań, które można realizować w obszarze sportu, m.in. aktywizacji ruchowej, włączania, 
przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym, edukacji w sporcie i poprzez sport. Wszystkie te (i wiele innych) działania 
mogą być tematem projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ Sport.

W 2021 r. Zespół ds. Sportu poprowadził pięć webinarów 
szkolniowo-konsultacyjnych, w których wzięło udział łącznie 
ponad pół tysiąca osób, a wśród prelegentów znaleźli się 
również przedstawiciele instytucji i organizacji działających 
w obszarze sportu, m.in. Łukasz Szeliga, prezes Polskiego 
Komitetu Paraolimpijskiego.

Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze sportu

Badanie potencjału organizacji i instytucji

Konferencje Informacyjno-szkoleniowe

Działalność szkoleniowa i konsultacyjna

6 FINANSOWANIE PROJEKTÓW SPORTOWYCH Z ERAZMUS+ SPORT DR PAWEŁ POSZYTEK
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Zespół ds. Sportu jest również zaangażowany w przygotowanie i realizację Biegu Erasmusa, którego piąta edycja (druga 
w formie zdalnej) miała miejsce we wrześniu 2021 r. Pracownik Zespołu ds. Sportu w ramach edycji 2020 opracował koncepcję 
i koordynował powstanie materiałów treningowych „Trenuj z mistrzynią”, które zrealizowała medalistka olimpijska w pięcioboju 
nowoczesnym, Oktawia Nowacka, a także, gościnnie, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska Justyna Święty-Ersetic oraz wicemistrz 
Europy Artur Kuciapski. Cykl kilkunastu zajęć był pomyślany m.in. jako lekcje wychowania fizycznego, wsparcie nauczycieli 
wf-u w edukacji zdalnej podczas pandemii. W 2021 r. został zrealizowany cykl wywiadów przybliżających różne oblicza sportu 
i działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej.

Bieg Erasmusa

7FINANSOWANIE PROJEKTÓW SPORTOWYCH Z ERAZMUS+ SPORT DR PAWEŁ POSZYTEK
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Od 2010 r. Rob Jonkman jest członkiem zarządu gminy Opsterland. Zanim objął to stanowisko, reprezentował 
Unię Chrześcijańską jako radny w tej samej gminie. Od 2010 r. wchodzi w skład komisji ds. europejskich  
i międzynarodowych w Związku Gmin Niderlandzkich (VNG), a od 2014 r. jest członkiem rady konsultacyjnej 
ośrodka wiedzy Europa Decentraal. Koordynuje prace Grupy EKR w Komisji ECON oraz w Komisji Spraw 
Finansowych i Administracyjnych Komitetu Regionów.

Sport – dziedzina, w której mały 
kraj może być wielki

Rob JONKMAN
Członek Zarządu Gminy Opsterland (Holandia) i Pierwszy Wice-Przewodniczący  
Grupy EKR w Europejskim Komitecie Regionów

Na ostatnich zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie Niderlandy zdobyły tyle samo złotych medali, co Stany Zjednoczone, 
a w tabeli medalowej uplasowały się na szóstym miejscu, przed Austrią, Szwajcarią czy Francją. Letnią olimpiadę w Tokio w 2021 
r. zakończyły na siódmej pozycji, wyprzedzając takie duże kraje jak Niemcy i Włochy. Jak to się dzieje, że w Niderlandach panują 
sprzyjające warunki dla sportu wyczynowego, dzięki którym niewielki kraj liczący 17,5 mln mieszkańców może odgrywać 
znaczącą rolę na arenie międzynarodowej?

Zanim wybuchła pandemia COVID-19 na początku 2020 r., cotygodniowo uprawiało sport ponad 10 mln obywateli Niderlandów, 
z czego około połowa należała do stowarzyszeń sportowych. Wskutek pandemii ta liczba chwilowo się zmniejszyła, ale dziś 
znowu niemal powróciła do poprzedniego poziomu. Każdego tygodnia ponad 80% dzieci w wieku od 5 do 12 lat uprawia sport 
w klubie sportowym. Ponieważ – patrząc z perspektywy ogólnoeuropejskiej – w Niderlandach trenuje stosunkowo wiele dzieci 
i panują tam korzystne warunki dla sportu, droga do sportowej elity jest prosta. 

Uczestnictwo w sporcie

8 SPORT – DZIEDZINA, W KTÓREJ MAŁY KRAJ MOŻE BYĆ WIELKI ROB JONKMAN
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Jak to się robi, że tyle dzieci uprawia sport, a jeśli mają talent, 
to mogą osiągnąć wyżyny? Po pierwsze, w szkołach zachęca 
się dzieci do aktywności fizycznej i uprawiania sportu, to 
zaś idzie również w parze z promowaniem zdrowego trybu 
życia i zapobieganiem nadwadze. Po drugie, wprowadza się  
ułatwienia finansowe, które pozwalają dzieciom ćwiczyć 
w klubach sportowych. Koszty są względnie niskie dzięki 
wkładowi finansowemu ze strony władz. Ze sprawozdania  
na temat sportu – opracowanego przez firmę KPMG wynika,  
że w 2018 r. wydano na sport łącznie 5,7 mld EUR. Z tej kwoty 
2,8 mld EUR pochodzi od uczestników, 2,5 mld EUR od władz, 
a reszta od sponsorów. Dzieci z mniej zamożnych rodzin 
otrzymują dofinansowanie z gminy lub z funduszy, tak aby każde 
dziecko mogło wziąć udział w zajęciach. Skoro wiele dzieci 
i nastolatków uprawia sport w klubach, wcześniej odkrywa 
się talenty i je rozwija. W przypadku wielkich talentów zaletą 
okazuje się to, że Niderlandy są takie małe. Młodzi zawodnicy 
często mogą dojeżdżać do niezbyt oddalonego klubu o wysokim 
poziomie sportowym i nadal mieszkać w domu. 

Rozwój talentów

Niderlandzki Komitet Olimpijski tworzy z Niderlandzką Federacją Sportu jedną organizację (NOC*NSF), która odpowiada za 
rozwój sportu masowego i sportu wyczynowego. Zapewniają wsparcie, tworząc optymalne obiekty sportowe dla wszystkich, 
zarówno osób trenujących okazjonalnie, jak i sportowców wyczynowych, osób pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnością, 
młodszych, jak i starszych. Świadczą też usługi, m.in. gminom, przedsiębiorstwom sportowym, federacjom i stowarzyszeniom. 
Obejmują one szkolenia, doradztwo, ścieżki wsparcia i środowisko online dla organizatorów aktywności sportowej. Celem 
tych usług jest wzmacnianie klubów sportowych oraz rozwój i zapewnianie dostosowanej do potrzeb działalności sportowej, 
atrakcyjnego zakwaterowania i dobrze wyszkolonych specjalistów.

Niderlandzka organizacja sportowa NOC*NSF pragnie, aby Niderlandy znalazły się wśród dziesięciu czołowych krajów na świecie 
w sporcie wyczynowym. Aby to osiągnąć, chce stworzyć jak najlepsze warunki dla sportowców wyczynowych i ich trenerów. 
Rząd inwestuje w programy szkoleń i zawodów dla sportowej elity i utalentowanych zawodników oraz w przygotowanie 
trenerów i łowców talentów. Inwestuje też w poradnictwo i wsparcie dla samych wyczynowców podczas kariery, ale również 
by pomóc im w znalezieniu własnej roli w społeczeństwie po przejściu na sportową emeryturę. Rząd łoży poza tym na system 
stypendiów dla sportowców wyczynowych. Jest to zasiłek uzupełniający lub zastępujący dochód dla tych, którzy zarabiają 
mniej niż płaca minimalna brutto. Pieniądze te pomagają im skupić się w możliwie największym stopniu na karierze. Ponadto 
sportowcy wyczynowi mogą korzystać z systemu zwrotu kosztów, aby ubiegać się o refundację wydatków poniesionych 
w związku ze sportem. Dostępne są również środki finansowe dla osób potrzebujących wsparcia, na przykład psychologicznego, 
w celu poprawy wyników. Istnieją ośrodki sportu wyczynowego, gdzie sportowcy mogą w miarę możliwości mieszkać, uczyć się 
i trenować w pełnym wymiarze godzin na wysokim poziomie w jednym miejscu. Sportowcy mogą też korzystać ze sportowej 
opieki medycznej najwyższej klasy, jak też choćby ze wsparcia psychologicznego, coachingu stylu życia oraz doradztwa 
żywieniowego. W szkołach talentów sportu wyczynowego zdolna młodzież może łączyć naukę w szkole średniej z trenowaniem. 
Szkoła dostosowuje plan lekcji do harmonogramu zajęć sportowych uczniów. W ten sposób zachęca się ich do tego, aby obok 
kariery sportowców wyczynowych rozwijali też swoją karierę społeczną.

NOC*NSF

Sport wyczynowy

9SPORT – DZIEDZINA, W KTÓREJ MAŁY KRAJ MOŻE BYĆ WIELKI ROB JONKMAN



31  BLIŻEJ BRUKSELI

Uzyskanie silnej pozycji międzynarodowej w sporcie wymaga znacznych nakładów, zarówno finansowych, jak i pod względem 
czasu oraz kapitału ludzkiego. Pojawia się pytanie, czy powinien to być najważniejszy cel. Jednakże jeśli w ten sposób wpłynie 
się pozytywnie na sport masowy, tak że wielu ludzi będzie czerpać radość z aktywności ruchowej oraz będzie się promować 
zdrowy tryb życia, to taka inwestycja zdecydowanie ma sens.

W 2019 r. niderlandzki rząd podpisał porozumienie częściowe „Sport wyczynowy, który inspiruje” m.in. z NOC*NSF, federacjami 
sportowymi, Stowarzyszeniem na rzecz Sportu i Gmin (VSG), przedsiębiorstwami i prowincjami. Wchodzi ono w skład krajowego 
porozumienia w sprawie sportu. W oparciu o propozycje wielu stron wybrano sześć kierunków działania, które stanowią ramy 
przyszłej polityki na rzecz sportu wyczynowego:

 Optymalny klimat dla sportu wyczynowego w Niderlandach

 Optymalne wyszukiwanie talentów sportowych, ich rozwój oraz wsparcie po zakończeniu kariery

 Szeroko zakrojona strategia w zakresie imprez

 Poświęcenie większej uwagi większej liczbie dyscyplin sportowych w mediach

 Program badań i innowacji, ukierunkowany na wyniki

 Wzmocnienie międzynarodowej pozycji Niderlandów w sporcie

Konkluzja

Cele
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Pani Florencia van Houdt jest zatrudniona w Komisji Europejskiej od ponad 25 lat. Obecnie pracuje jako 
kierownik działu odpowiedzialnego za Politykę Sportową UE. Wcześniej pracowała nad kilkoma politykami 
UE, w tym m.in. związanych z młodzieżą, sprawami morskimi, przedsiębiorczością i badaniami.

Praktyczne możliwości udziału  
w działaniach europejskich  
w zakresie sportu

Florencia VAN HOUDT 
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu I Kultury

Polityka UE w dziedzinie sportu stwarza wiele możliwości uczestnictwa w działaniach europejskich dla osób aktywnych  
i pasjonujących się sportem, reprezentujących władze krajowe, regionalne i lokalne, należących do federacji lub klubów. Poniżej 
przedstawiamy przegląd działań Komisji Europejskiej oraz szereg wskazówek dotyczących wzięcia w nich udziału:

Dodatkowe informacje
Działania w dziedzinie sportu | Erasmus+ (europa.eu)

Działania w ramach programu Erasmus+ Sport

Każdego roku, Komisja Europejska publikuje zaproszenia do składania wniosków dla organizacji zainteresowanych 
zaangażowaniem się we współpracę europejską:

 Partnerstwa na rzecz współpracy wspierają organizacje w prowadzeniu wspólnych działań promujących np. zdrowie  
 i aktywność fizyczną, uczciwość w sporcie, dobre zarządzanie, edukację w sporcie i poprzez sport, tolerancję  
 lub integrację. Istnieją również dedykowane, „małe” partnerstwa dla organizacji lokalnych, ułatwiające proces  
 administrowania, pozyskiwanie mniejszych dotacji oraz skrócenie czasu trwania.

 Europejskie imprezy sportowe nienastawione na zysk mają na celu zachęcanie do uprawiania sportu, promowanie  
 integracji społecznej poprzez sport, wspieranie wolontariatu w sporcie, walkę z dyskryminacją lub zachęcanie  
 do uprawiania sportu i aktywności fizycznej.

 Budowanie potencjału w sporcie wspiera współpracę międzynarodową opartą na partnerstwach wielostronnych  
 pomiędzy organizacjami działającymi w sporcie w UE i państwach trzecich stowarzyszonych z programem Erasmus+  
 oraz na Bałkanach Zachodnich. 
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HealthyLifestyle4All to dwuletnia kampania mająca na celu zachęcenie władz publicznych, federacji sportowych, podmiotów 
społeczeństwa obywatelskiego działające w sporcie do podejmowania działań wokół trzech filarów:

 Zwiększona świadomość zdrowego stylu życia wśród pokoleń

 Łatwiejszy dostęp do sportu, aktywności fizycznej i zdrowego żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem włączenia  
 społecznego i niedyskryminacji mające na celu dotarcie do grup defaworyzowanych

 Wspólne działania na rzecz holistycznego podejścia do żywności, zdrowia, dobrego samopoczucia i sportu

Organizacje mogą deklarować chęć uczestnictwa poprzez wirtualną Tablicę Deklaracji (Pledge Board).

Deklaracja to dobrowolne zobowiązanie do przeprowadzenia inicjatywy, działania lub kampanii przyczyniającej się do realizacji 
powyższych filarów.

Deklaracje HealthyLifestyle4All powinny: 

 tworzyć wartość dodaną w ramach jednego z trzech filarów,

 zachęcać do synergii i współpracy, zaprezentować siłę wspólnego wkładu w promowanie zdrowszego stylu życia
 zawierać wezwanie do podejmowania nowych działań lub inicjatyw politycznych albo do ożywienia istniejących,  

 dotyczyć inicjatyw lub polityk mających na celu wsparcie promocji zdrowego stylu życia w społeczeństwie,

 być skierowane do ogółu społeczeństwa lub do określonej grupy docelowej w danym kraju lub krajach,

 zostać rozpoczęte i wdrożone - w całości lub częściowo - w okresie trwania inicjatywy (2021-2023).

HealthyLifestyle4All
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Dodatkowe informacje
Inicjatywa HealthyLifestyle4All | Sport (europa.eu)

https://sport.ec.europa.eu/initiatives/healthylifestyle4all
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Europejski Tydzień Sportu odbywający się każdego roku w dniach 23-30 września promuje bardziej aktywny i zdrowszy styl 
życia wśród milionów ludzi w Europie oraz krajach spoza UE. Obejmuje on działania w całej Europie, organizowane wspólnie 
z partnerami z państw członkowskich UE i krajów partnerskich w sąsiednich regionach.

Celem Europejskiego Tygodnia Sportu jest dotarcie do osób w każdym wieku, z różnych środowisk i o różnym poziomie 
sprawności fizycznej. Wydarzenia są organizowane w całej Europie oraz dodatkowo wspierane przez kampanię internetową 
#BeActive. 

Bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości wiele organizacji w całej Europie wykorzystuje sport jako sposób na włączenie do 
aktywności społecznej osób z różnych środowisk. 

Każdego roku, organizacje, które w swojej pracy wykorzystują możliwości sportu do zwiększenia włączenia społecznego grup 
defaworyzowanych, mogą wziąć udział w konkursie o nagrody #BeInclusive EU Sport Awards.

Podczas dorocznej ceremonii wręczenia nagród #BeInclusive ogłaszanych jest trzech zwycięzców, a laureaci mają okazję 
zaprezentować swoje projekty. W tym roku do nagród sportowych #BeInclusive EU nominowanych jest 9 osób w 3 kategoriach: 
Przełamywanie Barier, Świętowanie Różnorodności i Inspirowanie do Zmian.

Europejski Tydzień Sportu

Nagrody sportowe #BeInclusive
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Dodatkowe informacje
Europejski Tydzień Sportu Strona główna | Sport (europa.eu)

Dodatkowe informacje
Nagrody UE w dziedzinie sportu #BeInclusive | 
Sport (europa.eu)

Śledź @EUSport na Twitterze

https://sport.ec.europa.eu/european-week-of-sport
https://sport.ec.europa.eu/initiatives/beinclusive-eu-sport-awards
https://sport.ec.europa.eu/initiatives/beinclusive-eu-sport-awards
https://twitter.com/EuSport
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K. Meryk od ponad 8 lat zajmuje się komunikacją, PR i mediami społecznościowymi wydarzeń sportowych 
o randze krajowej i międzynarodowej. Interesuje się sportem, mediami tradycyjnymi i elektronicznymi, 
podróżami oraz kulturą Włoch i Meksyku. 

Igrzyska Europejskie 2023 – czas 
sportowych emocji, wielkich 
pomysłów i ogromnych szans

Katarzyna MERYK
Koordynator ds. komunikacji internetowej i mediów społecznościowych Igrzysk  

Europejskich 2023. 

Igrzyska Europejskie to sztandarowa impreza organizowana przez Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich, 
rozgrywana co cztery lata. Po Baku w 2015 i Mińsku w 2019  roku, przyszedł czas na skierowanie się w stronę Zachodu i wybór 
Małopolski oraz Krakowa, jako gospodarzy kolejnej edycji tego europejskiego, sportowego wydarzenia.

W ramach Igrzysk Europejskich 2023 odbędą się zawody w randze Mistrzostw Europy, będzie to także szansa na wywalczenie 
kwalifikacji olimpijskich w wybranych dyscyplinach do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Do Małopolski przyjedzie 
około 7000 zawodników z 50 krajów, aby rywalizować w ponad 20 dyscyplinach. 

W Krakowie będziemy świadkami zmagań m.in. w koszykówce 
3x3, kajakarstwie slalomowym oraz klasycznym, pięcioboju 
nowoczesnym, rugby 7, szermierce oraz siatkówce plażowej. 
Duża widownia na pewno zgromadzi się pod Wielką Krokwią 
w Zakopanem, aby kibicować skoczkom (skoki na igelicie). 
Pod Giewontem odbędą się również zawody w sportach walki: 
kickboxingu i boksie. Tarnów będzie centrum dla dyscyplin 
plażowych piłki ręcznej i piłki nożnej. Zaplanowane są również 
zawody we wspinaczce sportowej oraz w badmintonie.  
W Krynicy-Zdroju zobaczymy zmagania m.in. w biegach 
górskich, kolarstwie MTB i zawodach judo. Z kolei Chorzów, jako 
Miasto Partnerskie, zamieni się na czas Igrzysk
w arenę lekkoatletyczną. 

Wielkie sportowe emocje i ogromna szansa dla Polski i dla Małopolski
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W 2023 roku do Polski zawita największe multidyscyplinarne 
wydarzenie sportowe w Europie. Wielonarodowa impreza 
o globalnym zasięgu odbędzie się w dniach 21 czerwca -  
2 lipca w czterech miastach Małopolski: Krakowie, Tarnowie, 
Krynicy-Zdroju i w Zakopanem, a także w Chorzowie na Śląsku.  

Będzie to nie tylko okazja na przeżycie wielkich sportowych 
emocji, ale także ogromna szansa na promocję Polski 
i Małopolski oraz odrodzenie gospodarcze i turystyczne po 
czasie pandemii.

Organizacja Igrzysk Europejskich 2023 w naszym 

kraju to oczywiście współzawodnictwo sportowe, 

ale nie tylko. Moim zdaniem nie ma lepszego 

nośnika komunikatu promocyjnego dla miasta, 

regionu niż sport. Emocje towarzyszące każdej 

takiej imprezie wpływają na pozytywne kreowanie 

wizerunku zarówno na poziomie krajowym, jak 

i zagranicznym

Michał Langer, Dyrektor Generalny i Prezes spółki 

Igrzyska Europejskie 2023
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Program Igrzysk Europejskich 2023 oraz dyscypliny, które będą rozgrywane podczas wydarzenia został ustalony w oparciu 
o analizę już istniejącej w Małopolsce infrastruktury sportowej. Organizacja wydarzenia umożliwia także dofinansowanie 
modernizacji niektórych obiektów. Na przykład Kraków na realizację inwestycji sportowych otrzyma 150 mln złotych, z czego 
87 mln zostanie przeznaczone na przebudowę Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. W pozostałych miastach regionu 
goszczących rozgrywki IE również przewidziane są dofinansowania do modernizacji infrastruktury sportowej. 

Warto dodać, że dzięki dofinansowaniu zaplanowane są m.in. remonty dróg i rozbudowy parkingów, dzięki którym znacznie 
poprawi się komfort życia mieszkańców regionu. 

Igrzyska Europejskie 2023 to przede wszystkim impuls dla turystyki zahamowanej pandemią i ograniczeniami w podróżowaniu. 
To szansa nie tylko dla regionu czy miast – gospodarzy, które zyskają na przyjeździe turystów z Polski i zagranicy, ale przede 
wszystkim dla przedsiębiorców, restauratorów, handlowców i przedstawicieli wielu innych branż. Organizacja wydarzenia 
to również możliwość stworzenia nowych miejsc pracy. Imprezy sportowe rangi międzynarodowej zawsze były potężnym 
impulsem do pobudzenia gospodarki i czynnikiem odradzania turystyki. 

Wszystkie najważniejsze informacje o wydarzeniu będzie można 
znaleźć wkrótce na oficjalnej stronie Igrzysk Europejskich 2023 
oraz w mediach społecznościowych imprezy. 

Do zobaczenia w Małopolsce!

Dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych i remontów 
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Chcemy pokazać naszą kulturę, ożywić turystykę po trudnym okresie pandemicznym. To wszystko ma się sprowadzać do 

jednego - na Igrzyskach Europejskich 2023 mają skorzystać przede wszystkim ludzie. Planowanych jest wiele inwestycji 

infrastrukturalnych i remontów w wielu miejscach w Małopolskce. Chcemy, żeby mieszkańcy skorzystali na tym przedsięwzięciu, 

chcemy pokazać, że te Igrzyska to szansa dla każdego z nas. Mamy ponad rok czasu, który - mam nadzieję - będzie rokiem 

wielkich pomysłów, wyzwań, a na końcu sportowej i około-sportowej radości

Michał Langer, Dyrektor Generalny i Prezes spółki Igrzyska Europejskie 2023

Katarzyna Meryk
Igrzyska Europejskie sp. z o.o.



31  BLIŻEJ BRUKSELI

16 SPORT W MAŁOPOLSCE

MAŁOPOLSKA
PODBIJA BRUKSELĘ



SPORT W UE   31

Małopolska - jeden z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych 
turystycznie regionów jest zarazem tętniącym życiem sercem 
Polski – historycznie, kulturowo, gospodarczo i sportowo… To 
właśnie tu znajduje się największa liczba obiektów wpisanych 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO, najwięcej parków 
narodowych, a także bogate złoża wód mineralnych. Małopolska 
jest także wymarzonym miejscem zarówno do aktywnego 
wypoczynku jak i leniwie spędzanego czasu wolnego - i to 
w najpiękniejszych sceneriach przyrody. Można tu przemierzyć 
setki szlaków pieszych, rowerowych i konnych. To prawdziwy raj 
dla amatorów wspinaczek górskich. Przez większą część roku 
można tu uprawiać sporty wodne, kajakarstwo i żeglarstwo, 
a zimą korzystać z doskonałych warunków do jazdy na nartach 
czy snowboardzie. 

Dodatkowym atutem Małopolski jest świetna infrastruktura sportowa, która rozwija się dynamicznie m.in. dzięki programom 
wspierającym lokalne i regionalne projekty inwestycyjne. Corocznie przybywa w niej wiele nowoczesnych, ogólnodostępnych 
obiektów sportowych, tym samym zapewniając zawodnikom i kibicom jak najlepsze warunki do rozgrywania zawodów i imprez 
sportowych. Od lat Małopolska jest także krajowym liderem w budowie ścieżek rowerowych, które pozwalają miłośnikom 
dwóch kółek dotrzeć do najciekawszych turystycznie i przyrodniczo miejsc w regionie. Wszystko to sprawia, że Małopolska 
przyciąga coraz większe rzesze turystów; dlatego ośrodki sportowe i turystyczne stawiają na dynamiczny rozwój i poszerzenie 
swojej oferty, co jest możliwe dzięki wsparciu funduszy unijnych. Środki inwestowane są w wielofunkcyjną infrastrukturę, np. 
w budowę tras rowerowych, które zimą zamieniają się w trasy do narciarstwa biegowego. Przykładem może tu być chociażby 
ścieżka dookoła Jeziora Czorsztyńskiego.

Fundusze europejskie pozwoliły na realizację w regionie wielu inwestycji, dzięki którym małopolska oferta  
sportowo-turystyczna jest tak bogata i konkurencyjna. Na przykład zbudowana przy udziale środków unijnych, a ze względu 
na swoją konstrukcję unikatowa na skalę europejską „ścieżka w chmurach” (wykonana z drewna robinii akacjowej) czeka na 
zwolenników spokojniejszej formy rekreacji przez cały rok.  Z kolei ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, osadzona w koronie drzew 
Beskidu Sądeckiego, zwieńczona wieżą widokową na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju dostarcza 
miłośnikom pięknych widoków niezapomnianych wrażeń.

17SPORT W MAŁOPOLSCE

Sport w Małopolsce
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Bogata w atrakcje turystyczne, jak i w sportową infrastrukturę Małopolska stanowi doskonałą bazę do rozwijania talentów 
sportowych. To właśnie z tego regionu wywodzą się znani w całym świecie sportowcy, jak m.in.: Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch, 
Dawid Kubacki, Agnieszka Radwańska, Rafał Majka, Robert Kubica, Robert Korzeniowski, Maria Sajdak, czy Andrzej Bargiel. 
Małopolska to również swoista arena wielu ważnych imprez sportowych, zarówno tych wpisanych na stałe w kalendarz wydarzeń 
światowych, jak i okazjonalnych, takich jak mistrzostwa świata czy Europy. Władze województwa, aspirując do roli krajowego 
lidera w organizacji imprez sportowych rangi MŚ i ME, popularyzują sport w Małopolsce podczas krajowych i międzynarodowych 
wydarzeń, promując Małopolskę jako miejsce idealne do uprawiania sportu, a jednocześnie doskonale przygotowane do 
rozgrywania imprez sportowych najwyższej rangi. Rok rocznie Małopolska jest partnerem kilkudziesięciu imprez sportowych, 
w tym tych najwyższej rangi, w których udział biorą najlepsi sportowcy globu, m.in.: Pucharu świata w skokach narciarskich 
w Zakopanem, Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej czy Mistrzostw Świata w Karate Kyokushin

Doświadczenie w realizacji międzynarodowych imprez sportowych, a także odpowiednia infrastruktura sportowa i pozasportowa 
wpłynęły na decyzję Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich przyznania Województwu Małopolskiemu oraz 
Miastu Kraków prawa organizacji III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Małopolska nie boi się nowych wyzwań, dlatego podjęła 
się tego zadania. To wielkie, wielodyscyplinarne wydarzenie będzie prawdziwym świętem dla sportowców i kibiców oraz 
niepowtarzalną okazją do tego, by pokazać Polskę, jako sprawnego organizatora dużych przedsięwzięć sportowych. Igrzyska 
prócz walorów współzawodnictwa sportowego, będą promować zdrowy tryb życia, dziedzictwo kulturowe i edukacyjne kraju 
gospodarza, zasady fair play i przyjaźń między narodami. 
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Obecny czas pandemii sprawił, że cały świat zatrzymał się na 
chwilę. Jest jednak nadzieja, że świat sportu pomimo trudnej 
sytuacji obroni się i w 2023 roku będziemy mogli bez żadnych 
przeszkód oglądać rywalizację sportowców na najwyższym 
europejskim poziomie. Co symbolicznie pokaże nam, że 
pokonaliśmy największe zagrożenie naszych czasów. 

Na przełomie czerwca i lipca 2023 roku, do Polski przyjadą sportowcy z 50 państw Europy; w trakcie trwania Igrzysk zawodnicy 
w wybranych sportach będą mogli zdobywać medale, ale także kwalifikacje olimpijskie na Igrzyska w Paryżu w 2024 r. Wśród 
proponowanych dyscyplin sportowych znajdują się m.in.: koszykówka 3x3, kajakarstwo – sprint i slalom, pięciobój nowoczesny, 
rugby 7, tenis stołowy, sporty plażowe jak: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, szermierka, gimnastyka, judo, badminton, 
boks, kolarstwo górskie i bmx, wspinaczka sportowa, karate, skoki narciarskie (letnie). Program Igrzysk, wraz z lokalizacją 
poszczególnych dyscyplin, został opracowany w oparciu o szczegółową analizę istniejących obiektów sportowych tak, by 
imprezę zorganizować w sposób jak najbardziej ekonomiczny. Z uwagi na wytypowane dyscypliny, istniejącą infrastrukturę, 
turystyczny potencjał, zaplecze sportowe i główne założenia, Krynica – Zdrój, Tarnów oraz Zakopane, zostały wskazane, jako 
miasta wspierające gospodarzy Igrzysk. 

Rząd Polski zadeklarował pełne poparcie dla tej inicjatywy oraz wsparcie finansowe w zakresie organizacji i niezbędnej 
infrastruktury, czy dróg. Impreza będzie z pewnością impulsem do działań pozwalających na poprawę jakości życia mieszkańców 
w perspektywie długofalowej oraz szansą stworzenia nowych miejsc pacy nie tylko dla mieszkańców regionu, ale i całego 
kraju. Igrzyska będą także cenną inwestycją dla Krakowa i Województwa Małopolskiego, ale również całej Polski, która może 
dodatkowo zyskać dzięki rozwojowi ruchu turystycznego. Igrzyska będą z pewnością niezapomnianym przeżyciem, nie tylko dla 
sportowców, ale również odwiedzających region kibiców i turystów, a także samych mieszkańców. 

Najważniejszą sportową imprezą w najbliższych latach będą Igrzyska Europejskie, ale obecny i kolejny 2023 rok będzie obfitował 
w Małopolsce w inne, ważne wydarzenia sportowe. W 2022 roku zostanie organizowana Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w sportach letnich „Małopolska 2022”. To ogólnokrajowa impreza sportowa o randze Mistrzostw Polski w kategorii wiekowej 
juniora młodszego. Formuła finałów tych zawodów oparta jest na ideowych, organizacyjnych i ceremonialnych wzorcach Igrzysk 
Olimpijskich. W styczniu 2023 roku Małopolska będzie jednym z regionów - gospodarzy Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej 
Mężczyzn. Zawody zostaną przeprowadzone w  Polsce i w Szwecji, w rozgrywkach wezmą udział 32 najlepsze drużyny. Sport 
to przede wszystkim obszar budowania więzi społecznych, a także społeczno – kulturowej tożsamości. Sport to także przemysł 
i jedna z możliwych dźwigni rozwoju, szczególnie w regionie tak bogatym w tradycje i odpowiednie warunki naturalne jak 
Małopolska. 

Zapraszamy do Małopolski w każdym sezonie 
i oczywiście zapraszamy na Igrzyska Europejskie 2023 !
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20 QUESTIO LURIS

Questio Iuris

ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/...

z dnia 20 maja 2021 r.

ustanawiające „Erasmus”+: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, 
młodzieży i sportu oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 165 ust. 4 i art. 166 ust. 4,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1

uwzględniając opinię Komitetu Regionów2

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą3

(...)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1
Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia program „Erasmus+” – program działań Unii w dziedzinie kształcenia i szkolenia, młodzieży 
i sportu (zwany dalej „Programem”) na okres obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Określa ono 
cele Programu, budżet na okres od 2021 r. do 2027 r., formy finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego 
finansowania.
(...)

ROZDZIAŁ IV
SPORT

Artykuł 12
Akcja kluczowa 1

Mobilność edukacyjna

1. W dziedzinie sportu Program wspiera mobilność personelu sportowego w ramach akcji kluczowej 1.
2. Mobilności edukacyjnej na mocy niniejszego artykułu mogą towarzyszyć wirtualne uczenie się i środki takie jak wsparcie 
językowe, wizyty przygotowawcze, szkolenie i współpraca wirtualna. W przypadku osób, które nie są w stanie uczestniczyć  
w mobilności edukacyjnej, można ją zastąpić wirtualnym uczeniem się

1 Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 194.

2 Dz.U. C 168 z 16.5.2019, s. 49.

3 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 28 marca 2019 r. (Dz.U. C 108 z 26.3.2021, s. 965) i stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z dnia 13 kwietnia 2021 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia ... (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

4 Dz.U. C 428 z 13.12.2017, s. 10.
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Artykuł 13
Akcja kluczowa 2

Współpraca organizacji i instytucji

W dziedzinie sportu Program wspiera następujące akcje w ramach akcji kluczowej 2:
a) partnerstwa na rzecz współpracy i wymiany praktyk, w tym partnerstwa na małą skalę wspierające szerszy i bardziej włączający 
dostęp do Programu;
b) niekomercyjne imprezy sportowe mające na celu dalsze rozwijanie europejskiego wymiaru sportu i promowanie kwestii 
istotnych dla sportu powszechnego.

Artykuł 14
Akcja kluczowa 3

Wspieranie rozwoju polityki i współpracy w zakresie polityki

W dziedzinie sportu Program wspiera następujące akcje w ramach akcji kluczowej 3:
a) opracowywanie i wdrażanie programu unijnej polityki dotyczącej sportu i aktywności fizycznej;
b) dialog i współpracę w zakresie polityki z odpowiednimi interesariuszami, w tym europejskimi i międzynarodowymi 
organizacjami działającymi w dziedzinie sportu;
c) środki przyczyniające się do jakościowej i włączającej realizacji Programu;
d) współpracę z innymi instrumentami Unii i wspieranie innych obszarów polityki unijnej;
e) działania na rzecz rozpowszechniania i podnoszenia świadomości dotyczącej wyników i priorytetów polityki europejskiej 
oraz Programu.
(...)
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