
Objavljen Poziv za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu Erasmus+ programa za 2022. godinu 

Europska komisija objavila je Programski vodič i Poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Erasmus+ programa za 

2022. godinu, a predviđeni proračun za projekte u području sporta je 41,7 milijuna eura. 

Ukupan budžet programa za cjelokupno razdoblje 2021-2027 iznosi 26.2 milijarde eura, a financirat će se projekti mobilnosti 

u svrhu učenja te projekti prekogranične suradnje. 

U području sporta na Poziv će se moći prijaviti sva javna ili privatna tijela koja djeluju u području sporta, odnosno: 

 sportske udruge, 

 tijela javne vlasti, 

 obrazovne institucije koje se bave znanstvenim radom ili obrazovanjem kadrova u sportu. 

Erasmus+ program sastoji se od tri Ključne aktivnosti: KA1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince; KA2 – Suradnja 
organizacija i institucija; KA3 – Podrška razvoju politike i suradnji. 

Za područje sporta koje se nalazi unutar Ključne aktivnosti 2 – Suradnja organizacija i institucija, predviđeno je ukupno 51,89 
milijuna eura, što je za 10 milijuna eura više u odnosu na 2021. godinu (41,7). 

Projekti se mogu prijaviti u jednoj od četiri područja aktivnosti: 

 Mala partnerstva u području sporta, 

 Suradnička partnerstva u području sporta, 

 Jačanje kapaciteta u području sporta, 

 Neprofitna europska sportska događanja. 

Novčanu potporu mogu dobiti projekti koji: 
 

 potiču međunarodnu suradnju i razmjenu praksi i ideja 

 se bave različitim problemima u području sporta kao što su doping, namještanje utakmica, nasilje i diskriminacija u 
sportu, dual-karijere sportaša i slično, 

 promiču dobro upravljanje u sportu, 

 utječu na mobilnost sportaša i stručnog osoblja, 

 potiču neprofitna europska sportska događanja, 

 promiču socijalnu uključenost kroz sport, 

 promiču poboljšanje ravnopravnosti spolova u sportu, 

 podižu svijest o važnosti tjelesne aktivnosti. 
 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu aktivnosti Mala partnerstva u području sporta, Suradnička partnerstva i 
Neprofitna sportska događanja je 23. ožujak 2022. godine, a za aktivnost Jačanje kapaciteta u području sporta 7. travanj 
2022. godine. 
 
Za prijave u području sporta nadležna je Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). Prijave će se podnositi 
putem središnjeg portala za prijave projekata Europske komisije, no još nije objavljen datum kada će isti biti otvoren za 
preuzimanje dokumentacije.  
 
Detaljne informacije ovog Poziva, kao i uvjeti i kriteriji mogu se pronaći na mrežnim stranicama Europske komisije u Vodiču 
kroz program Erasmus+, a tekst Poziva dostupan je ovdje. 
 
Kako bi se potencijalnim prijaviteljima pružile sve potrebne informacije Ministarstvo turizma i sporta u siječnju i veljači 2022. 
godine organizirat će Info dan i besplatne stručne radionice osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne 
prijavitelje na natječaje za program Erasmus+: Sport. 
 
Obavijest o datumu i načinu održavanja radionica kao i obrazac za prijavu bit će objavljeni na mrežnim stranicama 
Ministarstva turizma i sporta. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/473/09&from=EN

