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Oferta dla klubów i organizacji sportowych pt. 

EUROPEJSKIE INICJATYWY DLA SPORTU 
To oferta odpłatnego kursu szkoleniowego w zakresie skutecznego 

aplikowania i pozyskiwania funduszy Europejskich, udziału  

w Europejskich inicjatywach dla sportu, ze szczególnym uwzględnieniem 

programu Erasmus + Sport połączone z programem stażowym w Klubie 

Sportowym AZS AWFiS Gdańsk oraz konsultacjami 

dla zainteresowanych realizacją projektów europejskich. 

O sporcie w UE 

Sport stanowi integralną część życia milionów Europejczyków. Wsparcie 

dla sportu buduje spójność społeczności, zwiększa włączenie społeczne 

i prowadzi do wzmocnienia poczucia tożsamości europejskiej. Sport jest 

również kluczowym elementem gospodarki państw członkowskich i całej 

Europy. Sektor ten zatrudnia miliony obywateli europejskich i przynosi 

miliardowe dochody.  

Sport jest zatem istotną częścią tego, co oznacza bycie Europejczykiem. 

Decydenci polityczni, specjaliści w dziedzinie edukacji oraz eksperci 

regionalni i krajowi są bezpośrednio i regularnie zaangażowani  

w zapewnianie, by sport nadal stawiał czoła wyzwaniom w tej dziedzinie.  

Do kogo adresujemy naszą ofertę 

• Organizacje sportowe oraz ich przedstawiciele. 

• Przedsiębiorcy działający w sektorze sportu i rekreacji. 

• Uczelnie/placówki edukacyjne oraz ich pracownicy.   

• Sektor samorządowy oraz jego pracownicy. 

• Osoby fizyczne powyżej 18 r.ż. związane z organizacjami 

sektora sportu i rekreacji lub zainteresowane taką współpracą. 
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Formaty szkolenia 

• Prezentacje m.in. polityk, programów, priorytetów, zasad, ważnych 

dokumentów i istoty pracy w projektach europejskich. 

• Warsztaty (praca w grupach i zadania indywidualne) przygotowujące  

do podejmowania zadań przygotowania wniosków o dofinansowanie 

projektów UE w obszarze sportu powszechnego. 

• Dyskusje o definiowaniu potrzeb i możliwości w kontekście projektów 

europejskich. 

• Program stażowy w Klubie Sportowym AZS AWFiS Gdańsk uzgadniany 

indywidualnie. 

• indywidualne (klubu, organizacji) konsultacje jak z sukcesem 

wnioskować do programu Erasmus+ sport i pomoc w znalezieniu 

opcjonalnych ścieżek finansowania projektów w obszarze sportu 

powszechnego. 

Cele  

✓ Celem ogólnym jest zapoznanie, wyjaśnienie i pokazanie w jaki sposób 

zdobyć i wykorzystać w swoich organizacjach, klubach sportowych 

możliwości projektów edukacyjnych Unii Europejskiej w obszarze sportu 

powszechnego.  

✓ Pozyskanie nowych współpracowników do współpracy 

międzynarodowej w regionie. 

✓ Wykształcenie nowych liderów projektów w obszarze sportu 

powszechnego w regionie. 

✓ Przygotowanie do złożenia z sukcesem nowych projektów programów 

Erasmus + od 2023 w roli partnera lub koordynatora przez kluby  

i organizacje sportowe uczestniczące w szkoleniu. 

✓ Dodatkowo przygotowanie do realizacji przez Klub Sportowy AZS AWFiS 

Gdańsk dużego projektu Erasmus + Sport w roli lidera, począwszy  

od 2023 roku. 
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Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wyposażeni: 

W wiedzę o: 

✓ O inicjatywach sportowych w Unii Europejskiej – (Komisja wspiera sport 

poprzez dialog, finansowanie programów i postępową politykę mającą  

na celu poprawę dostępu do aktywności, wykorzystanie gospodarki 

sportowej i utrzymanie integralności sportu. Główne działania Komisji  

w tym zakresie dotyczą międzynarodowego dialogu politycznego, 

zarówno między państwami członkowskimi, jak i krajami partnerskimi 

oraz organizacjami na całym świecie. Obecne sztandarowe inicjatywy 

Komisji Europejskiej to: The HealthyLifestyle4All Initiative, #BeActive 

awards; #BeInclusive Sport Awards; EU Sport Forum; European Week  

of Sport; Erasmus+ Sport Info Day; SHARE initiative.). 

✓ Ważnych dokumentach Komisji Europejskiej w obszarze sportu. 

✓ Ważnych źródłach informacji. 

✓ Rekomendowanych przez KE materiałach dotyczących zarządzania 

projektem. 

✓ Efektywnych sposobach znalezienia partnerów europejskich.  

✓ Możliwościach, warunkach i wymaganiach konkursów w programie 

Erasmus+ sport. 

W umiejętności: 

✓ Pisanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ 

Sport. 

✓ Interpretacji priorytetów horyzontalnych programu Erasmus+  

i szczegółowych Erasmus+ sport. 

✓ Sprawnego określania istoty projektu i odniesienia się do ogólnych celów 

konkursu wniosków. 

✓ Odpowiedniej analizie potrzeb zgodnej z celami szczegółowymi 

konkursów Erasmus+ sport. 

✓ Właściwego definiowania grup docelowych projektu zgodnie  

z wymaganiami programu. 
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✓ Budowania międzynarodowych zespołów projektowych. 

✓ Określania krótko, średnio i długoterminowych efektów projektu. 

✓ Budowania pakietów prac w projektach Erasmus+ sport.  

✓ Sprawnego operowania na platformie Komisji Europejskiej - Funding  

& tender opportunities. 

✓ Efektywnego znajdowania innych możliwości realizacji projektów 

sportowych w programie Unii Europejskiej Erasmus. 

✓ Projektowania działań w zakresie komunikacji i upowszechniania w celu 

dotarcia do grup docelowych, zainteresowanych stron, decydentów 

politycznych i ogółu społeczeństwa. 

Terminy i czas kursu 

✓ Szkolenia stacjonarne w terminie 10-12 lutego 2023 r. 

✓ Ramy czasowe szkolenia: piątek godz. 15:00 - niedzieli godzina 15:00. 

✓ Czas szkolenia stacjonarnego – 1 weekend / 16 godzin 

✓ Staż w Klubie Sportowym AZS AWFiS Gdańsk – nieobowiązkowy/ 

ustalany indywidualnie. 

✓ 3 godziny konsultacji po szkoleniu – nieobowiązkowe/ ustalane 

indywidualne.  

 

Miejsce  

Zaplecze noclegowe i miejsce szkolenia Villa Palladium  

w Gdańsku Oliwie (sąsiedztwo AWFiS)/ https://villapalladium.com/   

 

Świadczenia dla uczestników:  

✓ Szkolenie i materiały w cenie szkolenia. 

✓ Przerwy kawowe podczas każdego dnia szkolenia.  

✓ Obiady w soboty i niedziele. 

https://villapalladium.com/
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✓ Pełne wyżywienie i zakwaterowanie (dwie opcje), jako wariant dod.  

do szkolenia. 

✓ Mentoring, pomoc w aplikacji na 2023 r.  

✓ Gwarancja współpracy w ślad za pozyskaniem dofinansowania.  

✓ Certyfikat ukończenia szkolenia. 

Kadra szkolenia:  

Projekt Manager – Maciej Szafran, dyrektor Klubu Sportowego AZS 

AWFiS Gdańsk.  

Wykładowcy, eksperci, trenerzy i moderatorzy szkolenia: Tadeusz 

Wojciechowski, dr Grzegorz Botwina, Marianna Pikul, Maciej Szafran. 

Przewidziany jest udział gości specjalnych szkolenia. 

Cena 

Wariant nr 1 – udział w szkoleniu + materiały szkoleniowe:  

Cena 1099 zł brutto /os. 

Wariant nr 2 – szkolenie + materiały wraz z konsultacjami:  

Cena 1599 zł brutto /os. 

Wariant nr 3 – szkolenie + materiały wraz z konsultacjami i programem 

stażowym: 

Cena 1599 zł brutto/os + ustalenia indywidualne w kwestii czasu  

i zakresu stażu.  

Opcjonalnie - wyżywienie i zakwaterowanie podczas szkolenia: 

  

Cena noclegu wariant A (1 os.) 

Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem): 180 zł/ os./ dzień. 
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Cena noclegu wariant B (2 os.) 

Pokój dwuosobowy: 230 zł/dzień (ze śniadaniami) lub miejsce w pokoju 

dwuosobowym: 115 zł/os./ dzień. (ze śniadaniem). 

Ceny wyżywienia  

Obiady w sobotę i niedzielę wliczone są w cenę szkolenia. 

Uwaga (!) 

✓ Szczegółowy harmonogram sesji szkoleniowych zostanie przekazany 

zainteresowanym po zakończeniu procedury zgłoszeniowej (3.02.23 r.) 

✓ Liczba miejsc na szkoleniu jest limitowana do maksymalnie 20 osób  

i może zostać odwołane w przypadku niewystarczającej liczby 

uczestników. 

✓ O przyjęciu na szkolenie decydują: 

- Kolejność zgłoszeń przez formularz on-line:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKp8I9FflbYjGEFbpON3J

OtNktSrr7Rpnng7LxHNaC1QqHEw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

- wpłata środków na konto Organizatora szkolenia: 

65 1750 0012 0000 0000 3503 5915 (BNP Paribas) 

KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK 

ul. Czyżewskiego 30a, 80-336 Gdańsk 

Tytułem: 

Imię i nazwisko*. Szkolenie Europejskie inicjatywy dla sportu - wariant 

1/2/3* (*do uzupełnienia lub wyboru)  

- uzasadnienie/ list motywacyjny + ew. list referencyjny (dobrowolne); 

✓ Zachęcamy do zapoznania się przed szkoleniem z opisami działań i 

wytycznymi programu Erasmus+ Sport, opracowanymi  

w języku polskim na stronie. www.erasmusplus.org.pl/sport oraz  

z Przewodnikiem po programie Erasmus+.  

✓ W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych lub 

innych, nadzwyczajnych okoliczności, organizator szkolenia może 

podjąć decyzję o zmianie terminu lub w ostateczności odwołaniu 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKp8I9FflbYjGEFbpON3JOtNktSrr7Rpnng7LxHNaC1QqHEw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKp8I9FflbYjGEFbpON3JOtNktSrr7Rpnng7LxHNaC1QqHEw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
http://www.erasmusplus.org.pl/sport
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/11/24/1m3t1s/2022-erasmusplus-programme-guide-pl.pdf
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szkolenia. W przypadku zmiany terminu, będą one uzgodnione  

z osobami, które dokonały zgłoszenia i opłaty. W przypadku braku 

akceptacji ew. nowego terminu przez uczestnika lub odwołania 

szkolenia organizator zwróci środki na konto uczestnika. 

 

 

 

 

KONTAKT  
 

Strona internetowa Klubu: www.azsawfis.pl 

 
Media społecznościowe Klubu:  

 

 https://www.facebook.com/azsawfis  

 https://www.instagram.com/ks_azs_awfis_gdansk_/  

 https://www.youtube.com/channel/UCL2va3boIxUITZbmEnYGoFg  

 

Osoby kontaktowe: 

Maciej SZAFRAN 

e-mail: dyrektor@azsawfis.pl  

tel.: +48 502-936-430 

 

Dominika OSSOWSKA 

e-mail: biuro@azsawfis.pl  

tel.: +48 601-981-867                                                                           

http://www.azsawfis.pl/
https://www.facebook.com/azsawfis
https://www.instagram.com/ks_azs_awfis_gdansk_/
https://www.youtube.com/channel/UCL2va3boIxUITZbmEnYGoFg
mailto:dyrektor@azsawfis.pl
mailto:biuro@azsawfis.pl
http://www.facebook.com/azsawfis
https://www.instagram.com/ks_azs_awfis_gdansk_
https://www.youtube.com/channel/UCL2va3boIxUITZbmEnYGoFg

