


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  

• 25 lat działalności - Fundacja została ustanowiona przez – działającego w imieniu 

skarbu państwa - Ministra Edukacji Narodowej. 

• Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ma za zadanie wpierać działania 

konstytucyjnych organów państwa w pracach na rzecz reformy i rozwoju systemu 

edukacji w Polsce. 

• Celem Fundacji jest wspieranie działań, które przyczyniają się do poprawy jakości i 

efektywności systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń oraz ich otwarcia 

na świat. 



Programy i inicjatywy FRSE 



Budżet (programy zarządzane przez FRSE) 

Program / inicjatywa Łączny budżet 

(EUR) 

kontrakt Źródło 

finansowania 

Erasmus+ wraz z programami 

wspierającymi 

128 720 000 2018 KE 

Europejski Fundusz Społeczny - SZANSA   720 000 2019 MR 

Europejski Fundusz Społeczny – POWER 41 870 000 MR 

Scholarship and Training Fund  1 030 00 2018 NOR, ISL, LIE 

Programy Bilateralne 1 070 000 2018 PL, LTU, UKR 

Polska Cyfrowa 14 300 000 2019 MR 

Razem 187 710 000 



STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) 



Erasmus+ 

platform for 

dissemination  

and exploitation 

of project results  

Źródła wiedzy o projektach Erasmus+  

(w tym związanych ze sportem) 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Przykłady działań na rzecz sportu w Erasmusie+  

• Sektor: Młodzież  

• Piłka nożna może zmienić - strategia i rozwój sportowych programów społecznych 

w Polsce i Republice Czeskiej 

• Bardziej aktywny, bardziej zdrowszy - propagowanie różnych form rekreacji 

 

• Sektor: Edukacja Szkolna 

• wdrożenie gier i zabaw sportowych jako integralnej części procesu dydaktycznego 

oraz promowanie zdrowego stylu życia 

• innowacyjna metoda nauki języka niemieckiego z wykorzystaniem treningów 

piłkarskich - Niemiecko-Polskie Szkółki Piłki Nożnej 

 

• Sektor: Kształcenie I Szkolenie Zawodowe 

• Kompetencje trenerskie na miarę SL Benfica - zagraniczne staże trenerskie  

 

 



Polskie projekty Erasmus+ Sport - wnioski 

 

 

Złożone wnioski 

koordynatorów 

Z Polski Z Europy 

2014 35 477 

2015 16 341 

2016 11 369 

2017 20 410 

2018 19 540 



Polskie projekty Erasmus+ Sport - realizowane 

 

 

Dzialanie 2014 2015 2016 2017 2018 razem 

Wydarzenia 1 -  1  - - 2 

Współpraca partnerska (5) 1 1  - 1 3 6 

Współpraca partnerska (3)  -  - 3 5 4 12 

RAZEM 2 1 4 6 7 20 



SPORT W POLSCE – potencjał dla Erasmus+ Sport 

• Zadania JST związane ze sportem - kultura fizyczna i turystyka. 

• Najpopularniejszymi zajęciami sportowymi lub sportowo-rekreacyjnymi w Polsce są: 

jazda na rowerze 72% i pływanie 40%. Polacy często uprawiają także jogging i nordic 

walking 17%, zajęcia ogólnorozwojowe i poprawiające kondycję fizyczną 13%. 

• w 2016 r. w Polsce działało 14858 klubów sportowych. 

• W 2014 r. sportowcy mieli do dyspozycji 2386 stadionów, spośród których 57,3% to 

stadiony piłkarskie, 39,4% stadiony wielofunkcyjne, 6594 boisk do gier wielkich piłka 

nożna, 2643 boisk do gier małych (koszykówka, piłki ręcznej, itp.),  2704 boisk 

uniwersalnych oraz 2039 kortów tenisowych. Było też 567 dużych hal sportowych 

wielofunkcyjnych. Funkcjonowały 521 pozaszkolne pływalnie kryte i 236 szkolne kryte 

pływalnie. 

• W 2014 r. miłośnicy sportów zimowych mieli do dyspozycji 250 lodowisk sztucznie 

mrożonych, 18 skoczni narciarskich, 12 torów saneczkowych, 7 torów łyżwiarskich 

oraz 262,4 km tras narciarskich zjazdowych i 767,8 km biegowych. 

 

 

 



Erasmus+ Sport - projekt centralny,  

czyli jak wpisać się w polityki Unii Europejskiej  



• Polska Narodowa Agencja programu Erasmus+ przeprowadziła w drugiej połowie 

2017 roku badanie, którego celem było poznanie potrzeb informacyjnych 

polskich organizacji aplikujących o środki w programie Erasmus+ Sport. 

• Badaniem objęte zostały zarówno organizacje, które otrzymały dofinansowanie,  

jak i te podmioty, którym nie udało się uzyskać dofinansowania, mimo złożenia 

wniosku.  

• Dokonano analizy odpowiedzi na pytania ankietowe dotyczące procesu 

aplikowania, udzielone przez podmioty, które pomyślnie przeszły przez procedurę 

selekcyjną, z odpowiedziami tych organizacji, które nie uzyskały dofinansowania w 

procedurze selekcyjnej.   

Beneficjenci i wnioskodawcy w polskich projektach Erasmus+ Sport  



25%  

5% 

70% 

Tak, i projekt otrzymał
dofinansowanie

Tak, ale projekt nie
otrzymał
dofinansowania

Nie, ponieważ
zrezygnowano ze
składania wniosku

Czy ubiegali się Państwo 

o dofinansowanie 

projektu Erasmus+ Sport 

Podział respondentów badania 



Powody rezygnacji ze składania wniosku: 

23% 

41% 

12% 

24% 

z powodu braku
czasu

ponieważ było to
zbyt skomplikowane

z powodu bariery
językowej

z innych przyczyn 
  



Deklaracja składania wniosków w kolejnych latach w programie 

Erasmus+ Sport? 

82% 

7% 

11% 

Tak

Nie 66% 

17% 

17% 

     Projekt otrzymał dofinansowanie 

 
     Projekt nie otrzymał dofinansowania 

 



Mocne strony polskich beneficjentów 
• brak istotnych przeszkód w postaci bariery językowej dla większości wnioskodawców,  

• gotowość do odpowiedniej modyfikacji projektu przez polskich beneficjentów, 

• podtrzymanie zainteresowanie programem wnioskodawców, którzy nie otrzymali 

dofinansowania, 

• zamiar ponownego ubiegania się o środki przez większość wnioskodawców, którzy 

nie otrzymali dofinansowania w (66%).  

• szukanie pomocy w tym chęć konsultacji z MSiT lub FRSE,  

• gotowość beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie, do dzielenia się wiedzą  

i dobrymi praktykami. 

Szanse 

• wysokie zainteresowanie pomocą ze stronyMSiT lub FRSE dotyczącymi Erasmus+ 

Sport – możliwość wykorzystania informacji w procesie przygotowywania wniosku, 

• zwiększony udział polskich wnioskodawców w programie Erasmus+ Sport. 



Słabe strony polskich beneficjentów 

• 1/3 wnioskodawców  aplikujących bezskutecznie nie zapoznała się  

z Przewodnikiem po programie Erasmus+ 

• zbyt późne rozpoczynanie pisania wniosku,  

• problemy z zawiązaniem partnerstwa i w konsekwencji niska liczba aplikacji 

dotyczących współpracy partnerskiej, 

• rezygnowanie ze składania wniosku przez organizacje mimo podjęcia próby 

przygotowania projektu – projekt osoby nie instytucji, 

• niewystarczające zainteresowanie źródłowymi informacjami dotyczącymi programu 

Erasmus+ Sport, 

• Bardzo słabe korzystanie ze źródeł wiedzy - EACEA i KE, 

Zagrożenia 

• trudność w wypełnieniu niektórych pól wniosku wskazana przez 67 % (!!!) 

wnioskodawców, którzy nie otrzymali dofinansowania 

• problemy z rozliczeniem finansowym projektu deklarowane przez 25% (!!!) 

beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie  

 



Przyszłość 2021 - 2027 

 

 

: 

 

2018/0191 (COD) 

Wniosek 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 

ustanawiające „Erasmus+”: unijny 

program na rzecz kształcenia, 

szkolenia, młodzieży i sportu oraz 

uchylające rozporządzenie (UE)  

nr 1288/2013 

 

http://czytelnia.frse.org.pl/
http://czytelnia.frse.org.pl/


Pro memoria 

Optiists Pesimists 



www.frse.org.pl 

tadeusz.wojciechowski@frse.org.pl 

http://www.frse.org.pl/

