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Splošni cilj Erasmus+

Z vseživljenjskim učenjem 

podpirati izobraževalni, 

poklicni in osebnostni 

razvoj

ljudi na področju 

izobraževanja, 

usposabljanja, mladine in 

športa v Evropi in širše. 



Posebni cilji za področje športa

spodbujati učno mobilnost športnega osebja, sodelovanje, kakovost,

vključenost, ustvarjalnost in inovativnost na ravni športnih organizacij in 

športnih politik.



Strateške usmeritve EU

Lizbonska pogodba – 165. člen

� Unija prispeva k spodbujanju evropske razsežnosti 
v športu ob upoštevanju njegove posebne narave, 
na prostovoljstvu temelječih struktur in njegove 
družbene in vzgojne vloge.

Delovni načrt EU za šport 2021 – 2024

� spodbujati in razvijati sodelovanje na področju 
športne politike med institucijami EU, državami 
članicami in zainteresiranimi stranmi v športu

� ustanovitev dveh strokovnih skupin za zeleni šport 
in okrevanje po COVID-19



Delovni načrt EU za šport 2021 – 2024 - prioritete

Zaščita integritete in 

vrednot v športu

Socialno-ekonomske 

in okoljske

razsežnosti športa

Spodbujanje udeležbe v 

športu in telesni 

dejavnosti za krepitev 

zdravja



Prioritete Erasmus+

� vključenost in raznolikost

� okolje in boj proti

podnebnim spremembam

� inovativne prakse za 

digitalno preobrazbo, 

pripravljenost, odpornost in 

zmogljivost

� skupne vrednote, 

državljanska zavzetost in 

sodelovanje

� spodbujanje udeležbe v 

športu in telesni dejavnosti

� spodbujanje integritete in 

vrednot v športu

� spodbujanje izobraževanja

v športu in prek njega

� boj proti nasilju in boj proti 

rasizmu, diskriminaciji in 

nestrpnosti v športu 
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Proračun Erasmus+

Erasmus+ 2021

53 mio EUR*

Partnerska sodelovanja

30,6 mio EUR

Majhna partnerska 

sodelovanja

7 mio EUR

Neprofitne evropske

športne prireditve

4 mio EUR

* v 11,6 mio EUR so zajete druge aktivnosti kot je Evropski teden športa

Proračun 

2021-27

470 mio EUR

Proračun 

2014-20

265 mio EUR



Hvala za pozornost!

Petra Tramte, Direktorat za šport, MIZŠ: petra.tramte@gov.si


