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Мета напряму – підтримка європейського партнерства в масовому 

спорті.

Бюджет програми – 550 мільйонів євро
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Завдання напряму:

Боротьба з допінгом, 

насильством у спорті, усіма 

видами нетерпимості та 

дискримінації, а також 

порушень етичних норм в 

спорті (договірні матчі, 

необ'єктивне суддівство і т.д.)

Підтримка та популяризація 

якісного управління в спорті і 

підтримка подвійної кар'єри 

спортсменів – як учасників, 

так і управлінців

Сприяння волонтерській 

діяльності, соціальній 

інтеграції та рівним 

можливостям в спорті для всіх 

Усвідомлення важливості 

фізичної активності, що 

сприяє зміцненню здоров'я, за 

допомогою розширення участі 

та рівного доступу до спорту 

для всіх

Популяризація та приділення 

уваги масовому спорту
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Великі спільні партнерства

Мета напряму – сприяння створенню та розвитку співпраці між європейськими 

країнами в галузі спорту.

Завдання напряму:

➢ Розробка і впровадження новітніх форматів проектів на форм міжнародної  

співпраці в галузі спорту, які мають надихнути на нові ініціативи, що будуть 

підтримуватися національними чи європейськими фондами фінансування.

➢ Впровадження Європейського тижня спорту для сприяння популяризації занять 

фізичною культурою і спортом

Тривалість проекту: 12, 18, 24, 30 чи 36 місяців.

Грант проекту: 400 тисяч євро.
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Малі спільні партнерства

Мета напряму – розвиток та зміцнення співпраці спортивних організацій, збільшення 

їх здатності діяти на міжнародному рівні, а також обмін передовою практикою у сфері 

спорту та фізичної активності.

Завдання напряму:

➢ Популяризація традиційних європейських видів спорту та ігор

➢ Підтримка мобільності волонтерів, тренерів, управлінців та персоналу неприбуткових 

спортивних організацій (федерації, спортивні клуби, профспілкові об'єднання і т.д.)

➢ Захист, особливо юних спортсменів, від загроз для їх безпеки, фізичного та психічного 

здоров'я через покращення умов тренувань та змагань

➢ Сприяння освіті дітей та молоді через спорт з акцентом на розвиток життєвих навичок.

➢ Створення та розвиток міжнаціональної співпраці в галузі спорту. 

Тривалість проекту: 12, 18 або 24 місяці.

Грант проекту: 60 тисяч євро.
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Малі спільні партнерства

Організації, які можуть бути задіяні в програмі:

❑ Органи державної влади на місцевому, регіональному та національному рівнях

❑ Національні олімпійські комітети, національні, регіональні та місцеві спортивні 

федерації та конфедерації

❑ Спортивні ліги, клуби

❑ Національні, регіональні та місцеві об'єднання тренерів, управлінців та 

волонтерів галузі спорту

❑ Освітні організації

Проект повинен включати принаймні три організації з трьох різних країн, які представлені 

мінімум одним місцевим або регіональним спортивним клубом. Максимальної кількості 

партнерів немає. Однак бюджет на створення та реалізацію проектів обмежений (і 

еквівалентно 5 партнерам). 
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Некомерційні європейські спортивні 

заходи

Мета напряму – популяризація спорту та фізичної активності через організацію 

міжнародних, європейських, національних та регіональних спортивних заходів. 

Реалізовані проекти:

❖ Європейський тиждень спорту

❖ Розширення Європейського дня шкільного спорту

❖ Дієве навчання для дітей у школах. Версія 2
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Європейський тиждень спорту має на 

меті популяризувати спорт та фізичну 

активність по всій Європі. Тиждень 

призначений для всіх, незалежно від 

віку, походження та рівня фізичної 

підготовленості. Цей спортивний 

тиждень щороку збирає до  15 млн. 

учасників і налічує більш ніж 7 тис. 

заходів. 
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Розширення Європейського дня 

шкільного спорту

Європейський день шкільного спорту –

це день, присвячений веселощам, 

спільній грі та заняттям фізичною 

активністю, спортом і спрямований на 

зміцнення здоров'я та популяризацію 

фізичної культури серед дітей та 

молоді. 
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Дієве навчання для дітей у 

школах. Версія 2 – заохочує дітей 

розмірковувати про різні способи 

життя, відношення до фізичних 

навантажень, навчання управління 

стресом та загальним самопочуттям 

з метою збереження 

довготривалого ефекту.


