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СПОРТ



СПОРТ

• Спільні партнерства

• Малі спільні партнерства
• Європейські некомерційні спортивні заходи



Малі Спільні Партнерства  (МСП)

сприятимуть створенню мережі між
організаціями, обміну практикою, 

ідеями, методами, збільшенню
можливостей, зокрема на 

міжнародному рівні.



Мета створення:

• соціальна інклюзія та рівні можливості у
спорті;

• популяризація традиційних європейських
видів спорту;

• підтримка мобільності волонтерів, тренерів,
адміністративного персоналу некомерційних
організацій;

• захист спортсменів в плані здоров'я та
безпеки;

• поширення навчання в сфері спорту з
акцентом на розвиток навичок.



Досвід реалізації проектів

• Фізична активність, спорт та ігри задля інклюзії біженців
у Європі

• У сліпому футболі виграє кожен
• Заохочення дівчат до участі у спорті
• Мобільність персоналу
• Розвиток міжкультурної освіти засобами фізичної

активності та тренерської діяльності
• Безпека у спорті
• Ні насильству у спорті
• Безпечний спорт для молоді
• Футбольні чемпіони Бенфіки та Динамо (Загреб)

навчають футболу польських гравців
• Європа – наш спортивний майданчик



МАЛІ СПІЛЬНІ ПАРТНЕРСТВА 
забезпечують:

• створення мережевих зв'язків між партнерами
• поширення позитивного досвіду
• підготовку, розробку і реалізацію освітніх та

навчальних модулів та інструментів
• підвищення рівня обізнаності про важливість спорту

та фізичної активності
• розвиток інновацій завдяки синергії між сферами

спорту, охорони здоров'я, освіти, молоді
• вирішення соціальних та економічних питань через

спорт
• проведення конференцій, семінарів, зустрічей,

заходів, які є основою для вищеперерахованого



СКЛАД МСП:

• державні органи місцевого, 
регіонального, національного рівня

• спортивні організації

• заклади освіти



До складу МАЛОГО СПІЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
повинно входити мінімум 3 організації з 3
різних Програмних країн: КООРДИНАТОР та
ПАРТНЕРИ (мінімум 2).

Заявку на участь у конкурсі може подавати
лише ПРОГРАМНА КРАЇНА.



Локація реалізації проекту

Проект реалізується в країні (країнах), де 
знаходяться організації, залучені до проекту.



Пошук партнерів:

V Ідеальне поєднання
навичок і компетенцій

V Результати проекту повинні
бути корисними і потрібними
всім партнерам

V Всі партнери повинні бути
задіяні на кожному етапі
розробки та реалізації
проекту

Χ обирати партнерів,
виходячи з суб'єктивних
міркувань

Χ шукати партнерів в
останній момент.

ВАРТО НЕ ВАРТО



Тривалість проекту

визначається на етапі підготовки заявки і 
залежить від цілей проекту та видів 
діяльності, передбачених проектом

12 місяців 18 місяців 24 місяці



Бюджет проекту

до 60 000 €



Успішна заявка – це:

Оригінальна або інноваційна ідея



Пакет документів для 
подання заявки:

• заповнена електронна аплікаційна форма
(eForm)

• описання проекту

• бюджет проекту

• заява (Declaration of Honour) заповнюється і
підписується лише організацією, яка подає
заявку



Термін подачі заявки


