Erasmus+ Idrett
Eldrid Gaukstad
Nadia Lerøy Brahimi

Budsjett
• 2021-2027: 470 mill EUR

• 2022: 67,8 mill EUR

Hvem kan søke?
• Alle private og offentlige organisasjoner
• Alle utdanningsinstitusjoner og
offentlige institusjoner som har aktiviteter,
forskning eller utdanning innenfor idrett
• Idrettskrets / Idrettsklubb

• Frivillige organisasjoner

Viktige prioriteringer
for tiltakene
• Tverrgående prioriteringer felles for alle
sektorer
• Bærekraft
• Inkludering og mangfold
• Digitalisering
• Aktiv deltakelse
• Se Erasmus+ programguide

• Sektorspesifikke prioriteringer
• Egne spesifikke prioriteringer per
sektor (side 206 i programguiden)

Erasmus+ prioriteringer innenfor idrett

Oppfordre til
deltakelse i
idrett og fysisk
aktivitet

Promotere
integritet og
verdier
innenfor
idrett

Promotere
utdanning
gjennom idrett
og innenfor
idrett

Motvirke vold,
rasisme,
diskriminering
og intoleranse
innenfor idrett

Beliggenhet for
prosjektaktiviteter
• Alle aktiviteter skal gjennomføres i landene til
partnerne som deltar i prosjektet.
• Noen unntak dersom det er gode grunner for
det:
• Byer med EU-sete
• Sprednings- og promoteringsaktiviteter
kan gjennomføres på tematiske
transnasjonale

konferanser/arrangementer i hvilket som
helst land

Småskalapartnerskap
• Grasrotorganisasjoner, lokale/regionale idrettslag
• Minimum én partner fra et programland
• Varighet: 6-24 måneder
• Adressere en tverrgående Erasmus+ prioritering eller en av de
spesifikke prioriteringene innenfor Erasmus+ Idrett.

• Mål
- utvikle og styrke nettverk,
- øke kapasiteten til å operere på et internasjonalt nivå,
- utveksling av god praksis knyttet til sport og fysisk aktivitet
• Man søker om enten 30 000 EUR eller 60 000 EUR
• Søknadsfrist : 23. mars 2022 innen kl. 17:00

Care - Carpet Bowls for everyone
Partner: Norges Carpet Bowls Forbund

Mål: Øke deltakelse i fysisk aktivitet, spesielt i tradisjonelle
smale idrettsgrener som Carpet Bowl og bidra til
inkludering for mennesker i alle aldre.
Innhold: Kick-off møte i Kekava, Latvia 2021 i et prosjekt
for å spre Carpet Bowls til flere land. Kekava har som
første kommune i Latvia allerede etablert en spillegruppe
for Carpet Bowls. Neste år: Tyrkia og Italia. Prosjektet skal
samarbeide om opplæring, regler for Carpet Bowls,
håndbok og felles webside.
Utveksling av ideer og erfaringer med tilsvarende
organisasjoner i utlandet.

Foto: Gunnar A. Hjorthaug, Norges Carpet
Bowls Forbund

Samarbeidspartnerskap
• Minimum 3 organisasjoner fra 3 ulike programland.
• Varighet: 12 - 36 måneder.
• Adressere en tverrgående Erasmus+ prioritering eller en av
de spesifikke prioriteringene innenfor Erasmus+ Idrett.
• Søker om: 120 000 EUR, 250 000 EUR eller 400 000 EUR
• Søknadsfrist: 23. mars 2022 innen kl. 17:00

Målsetninger for
partnerskapene
• Øke kvaliteten og relevansen i arbeidet, aktivitetene og praksisene til
involverte organisasjoner og institusjoner, samt åpne for nye aktører
utenfor egen sektor.
• Støtte utviklingen, overføringen og/eller implementeringen av
innovative praksiser og felles initiativer for samarbeid, læring på
tvers og utveksling av erfaringer.

• Utvikle kompetanse og kapasitet til å jobbe transnasjonalt og på
tvers av sektorer.
• Ivareta felles behov og prioriteringer.
• Bidra til omstilling og endring (på individuelt, organisatorisk eller
sektornivå), som fører til utvikling, forbedring og nyskapende praksis.

Arbeidspakker
• Prosjektaktiviteter må splittes inn i arbeidspakker:
• Et sett med aktiviteter som skal bidra til å nå oppnåelsen av
spesifikt/spesifikke prosjektmål
• Koplingen til spesifikke mål og resultater må tydelig beskrives i
hver arbeidspakke
• Hver arbeidspakke skal ha tilhørende:

• Tydelig, oversiktlig kostnadsestimat
• Mål
• Indikatorer for måloppnåelse
• Obligatorisk arbeidspakke for alle prosjekt: Prosjektadministrasjon
og -ledelse (project management)
• Max 20% av sekkebeløpet kan settes av til administrasjon
• Det anbefales å ikke inkludere mer enn fem arbeidspakker i et
prosjekt, inkludert pakken på prosjektadministrasjon

Generelt om budsjett
• Budsjettet må være realistisk og stå i forhold til de
foreslåtte aktivitetene
• Rom for større og mindre prosjekt – proporsjonalitet
• Assosierte partnere kan ikke få finansiering
• Søknaden må tydelig beskrive fordeling av oppgaver og
økonomisk fordeling mellom partnerne
• Underleverandører (subcontracting) kan ikke benyttes for
prosjektets kjerneaktiviteter, men kan ellers benyttes ved
behov:
• Max 20% av sekkebeløpet
• Må begrunnes i søknaden

Walking Football League
Partner: Vålerenga Samfunn, Vålerenga Fotball
• Mål: Øke deltakelse i fysisk aktivitet for personer
over 50 år gjennom gåfotball.
• Innhold: Utvikle gåfotball som en sport i Europa

med et bærekraftig samarbeid, felles regler og
ligastruktur. Trene ansatte i
idrettsorganisasjoner og utvikle en brukerguide

for gåfotball. Vålerenga fotball har eget
gåfotballag for de over 60 år.
• Utveksling av ideer og erfaringer med
tilsvarende organisasjoner i utlandet.

Foto: Vålerenga Samfunn

Physical activity after knee
or hip replacement (2019)
Partner: NTNU

Mål: Utvikle og promotere et treningsprogram i etterkant av kneeller hofteerstatning.
Innhold: Flere profesjoner innenfor helsesektoren jobber sammen
for å samle inn data og dele erfaringer og utvikle beste praksis

Europeiske
idrettsarrangement
• Innenfor dette tiltaket må søker arbeide med
idrett som en ikke-kommersiell aktør.
• Formålet med tiltaket er å øke
frivillighet innenfor idrett, øke sosial
inkludering, motvirke diskriminering og
oppfordre til fysisk aktivitet
• Kun programland
• Prosjektvarighet: 12-18 måneder.
• Type 1: 3-5 land: 200 000 EUR
• Type 2: Min 6 land: 300 000 EUR
• Type 3: Min 10 land – 450 000 EUR

Special Olympics European
Unified Youth Basketball
Tournament
• Utfordring: Senke terskelen for fysisk aktivitet
og idrettsglede

• Mål: Gi unge med og uten psykisk funksjonsnedsettelse
mulighet til å danne lag sammen og konkurrere mot
hverandre i basketball
• Innhold: 24 lag fra 15 land ble invitert til the Special
Olympics European Unified Youth Basketball Tournament
i Italia i oktober, blant annet Norge. Fokus på rekruttering
og Unified Coach sertifisering.
• Utveksling av ideer og erfaringer

med tilsvarende organisasjoner i utlandet.

Kapasitetsbygging
• Prosjekter som retter seg mot kapasitetsbygging på

institusjons- eller systemnivå i land som ikke er tilknyttet
Erasmus+-programmet.
• Albania, Bosnia og Herzegovina, Kosovo og
Montenegro.
• Søker må være en ikke-kommersiell aktør
• Minst 1 organisasjon fra 2 forskjellige EU-medlemsstater
eller tredjeland tilknyttet programmet og
• minst 2 organisasjoner fra minst 1 kvalifisert
tredjeland ikke tilknyttet programmet fra region 1.

Sport Infodays
• Sport Infodays digitalt fra Brussel 31. Januar – 1. februar påmelding her

Veien videre
• Prosjektetableringsstøtte (PES)- støtte til å etablere et prosjekt fra HK-dir
• Søknad om PES-midler bør være sendt inn innen 1. februar (til 2022)
• Søkerwebinar for partnerskap med HK-dir 10. Februar kl. 14.00 Påmelding her
• Søknadsfrist 23. Mars kl 17.00 (7. April kl. 17.00 for kapasitetsbygging)
• Les om Erasmus+ Idrett («sport») i Programguiden
• Les håndbok om lump sums (kommer snart – vi sender ut)
• Les om Erasmus+ Idrett på våre nettsider:
• Erasmus+ Idrett
• Erasmus+ Kapasitetsbygging Idrett

Nyhet!
• Mobilitet for ansatte innenfor idrettssektoren
• For eksempel enkeltuteksling for trenere
• Fra 2023
• Forvaltes av Norge
(Forbehold om endringer)

Takk for oppmerksomheten!
eldrid.gaukstad@hkdir.no / 40539830
nadia.brahimi@hkdir.no / 90724836

