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Informacje i poglądy zawarte w niniejszym opracowaniu pochodzą od autora(-ów) 

i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalny pogląd Komisji lub Agencji Wykonawczej 
ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Ani Komisja, ani 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego nie 

gwarantują dokładności danych zawartych w niniejszym opracowaniu. Ani 
Komisja, ani Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora 

Audiowizualnego, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji bądź w imieniu 
Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego nie 

ponoszą odpowiedzialności za sposób, w jaki informacje zawarte w niniejszym 
dokumencie mogą być użyte. 
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1. Wprowadzenie 
 
Ludzie uprawiają sport i podejmują aktywność fizyczną z różnych powodów, między 

innymi dla samej przyjemności, w celu poprawy sprawności fizycznej i zdrowia oraz w 
celu poprawy samopoczucia. Promocja sportu w celu pomocy osobom w osiągnięciu 

tych celów ma sama w sobie istotne znaczenie, jednak istnieją inne powody 
promowania sportu i aktywności fizycznej, wykraczające poza bezpośrednie korzyści 

osobiste.  
 

We współczesnej gospodarce sport bezpośrednio przyczynia się do rozwoju 

działalności gospodarczej, może być wykorzystywany jako narzędzie generowania 
jeszcze szerszego zakresu działań gospodarczych i społecznych oraz ma bardzo duże 

zalety jako sposób motywowania szerokiego grona osób i różnorodnych grup. Krótko 
mówiąc, sport i aktywność fizyczna mogą mieć bardzo istotne skutki gospodarcze i 

społeczne, szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym. 
 

Istnieje szereg źródeł informacji dotyczących pomocy dostępnej na poziomie 
europejskim na przygotowywanie interwencji związanych ze sportem. Wspomniane 

publikacje, zawierające też mnóstwo rzetelnych porad, odnoszą się do pełnego 

zakresu dostępnego wsparcia. Są to między innymi: 
 

„Funding for Sports in the European Union” [Finansowanie sportu w Unii 
Europejskiej], publikacja Biura UE Europejskiego Komitetu Olimpijskiego;  

 
„Przewodnik po funduszach UE dla sektora turystycznego” dostępny w języku 

angielskim i francuskim, który odnosi się do turystyki, ale również zawiera wiele 
informacji odnoszących się do sportu.  

 

Istnieją również przydatne informacje na poziomie krajowym. Na przykład francuskie 
Ministerstwo Spraw Miejskich, Młodzieży i Sportu ostatnio opublikowało przewodnik po 

źródłach finansowania sportu, który obejmuje zarówno europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, jak też program Erasmus +. Tytuł przewodnika: 

 
Guide des financements européens pour le sport 

 
Niemiecki Komitet Olimpijski (DOSB) również opublikował informacje dotyczące 

wsparcia na sport z funduszy strukturalnych w poprzednim okresie, a informacje te 

nadal są warte uwagi:  
 

„Sportstättenförderung durch die EU” 
 

Dodatkowo istnieją ogólne wytyczne wydane przez Komisję: „Wytyczne dla 
beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz 

innych instrumentów UE związanych z tymi funduszami” 
 

Niniejsze szczególne praktyczne wytyczne koncentrują się natomiast na 

uzyskiwaniu wsparcia na projekty związane ze sportem i aktywnością 
fizyczną, mające na celu generowanie gospodarczych i społecznych skutków 

poprzez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. 
 

Skupiają się one zatem na projektach związanych ze sportem wspieranych przez: 
 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),  

 Europejski Fundusz Społeczny (EFS),  

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),  

 Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&&lang=pl
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
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1.1 Kto może stosować niniejsze wytyczne?  

 
Wytyczne są przeznaczone dla osób lub częściej organizacji, które są zainteresowane 

tworzeniem działań sportowych mogących, w ich opinii, mieć korzystny wpływ na ich 
społeczność, miasto, region lub nawet całe państwo. Mogą to być organizacje bądź 

federacje sportowe, przedsiębiorstwa i kluby sportowe oraz organy publiczne szczebla 

krajowego, regionalnego lub lokalnego, ale zainteresowane mogą też być organizacje 
wolontariackie, organizacje szkoleniowe lub podmioty zajmujące się zawodowo 

rozwojem gospodarczym. 
 

W początkowej części wytyczne odnoszą się do projektów w bieżącym okresie 
programowania w latach 2014–2020. Uwagi dotyczące dłuższej perspektywy czasu 

zostały wprowadzone w ostatnim rozdziale.  

1.2 Jak posługiwać się niniejszymi wytycznymi?  

 

Każdy, kto zamierza stworzyć projekt w ramach europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych, musi wiedzieć, że proces ten będzie nieco skomplikowany, 

szczególnie jeżeli ma zakończyć się sukcesem zgodnie z oczekiwaniami.  

 
Aby osoby stosujące wytyczne nie zagubiły się w szczegółach, w pierwszej części 

dokumentu przedstawiony jest ogólny zarys głównych elementów procesu 
opracowywania projektu, a konieczne szczegóły są omówione w dalszej części. Przed 

wyłonieniem się całego obrazu zagadnienia następują zatem dwa cykle. W pierwszym 
cyklu ustanawia się wykaz 10 głównych kroków, które należy przedsięwziąć w celu 

przeprowadzenia z powodzeniem projektu w bieżącym okresie. Drugi cykl będzie się 
odnosił głównie do bardziej szczegółowych kwestii, które należy uwzględnić, oraz do 

źródeł informacji o niuansach, które należy opanować.  

 
W ostatnim rozdziale omówiona zostanie kwestia nadania większego znaczenia 

działaniom związanym ze sportem w dłuższej perspektywie czasu – w przyszłych 
okresach programowania.  
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2. 10 kroków prowadzących do opracowania udanego 

projektu 

2.1 Krok 1: Wiara w istotne znaczenie sportu 

 

Pierwszym krokiem jest przekonanie, że sport może naprawdę coś zmienić oraz że ma 
szczególne cechy, które czynią go użytecznym instrumentem służącym realizacji 

rzeczywistego rozwoju gospodarczego i społecznego.  
 

W sprawozdaniu głównym z niniejszego badania wymienia się wiele dowodów na to, w 
jaki sposób sport może coś zmienić, ale ogólnie rzecz biorąc, należy również pamiętać, 

że: 

 Sport bezpośrednio przyczynia się do rozwoju działalności gospodarczej, 

począwszy od ogromnych przedsiębiorstw piłkarskich po lokalne kluby sportowe i 

sale gimnastyczne.  

 Aktywność sportowa wymaga ludzkiego zaangażowania i dlatego stosunkowo 

dobrze służy tworzeniu nowych miejsc pracy na poziomie lokalnym, nie tylko w 
obszarze samej aktywności sportowej, ale także w zakresie budowy i utrzymania 

obiektów. Krótko mówiąc, sport ma wysoki mnożnik zatrudnienia.  

 Będąc głównym elementem w gospodarce doświadczeń, sport skutecznie przyciąga 

utalentowane osoby i zachęca do nowych, innowacyjnych form doświadczeń, 
począwszy od nowych rodzajów sportu, a skończywszy na nowych sposobach 

mierzenia wyników i monitorowania aktywności.  

 Sport jest ważnym źródłem treści programów ICT oraz, zwłaszcza poprzez systemy 
monitorowania wyników, ma coraz większe znaczenie w aplikacjach ICT. 

 Imprezy i działania sportowe mogą mieć duże bezpośrednie skutki dla lokalnej 
gospodarki, jak również są ogromnymi okazjami dla działań marketingowych i 

promocyjnych, od konkretnych produktów po inwestycje przychodzące. 

 Sport ma wiele powiązań z innymi rodzajami działalności gospodarczej, w 

szczególności z turystyką, i może być istotnym elementem szerszej strategii 
rozwoju. 

 Sport i aktywność fizyczna mogą poprawić sprawność umysłową i sprawność 

fizyczną, a oba te elementy mogą mieć bezpośredni wpływ na wydajność i zdolność 
do zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do aktywnego i zdrowego starzenia 

się. 

 Sport skutecznie motywuje ludzi i promuje dobre samopoczucie i spójność 

społeczną. 

 Sport szczególnie dobrze służy zaangażowaniu wykluczonych grup społecznych i 

rozwijaniu podstawowych, a jednocześnie przekrojowych umiejętności, a także 
zwiększaniu zdolności do zatrudnienia. 

 Większa aktywność fizyczna może prowadzić do zmniejszenia stosowania 

transportu emisyjnego i do innych korzystnych efektów środowiskowych. 

 

Organizacje sportowe w szczególności, ale także przedsiębiorstwa sportowe mogą 
stać się orędownikami większej gospodarczej i społecznej roli sportu, nawet jeśli nie 

zamierzają tworzyć konkretnych projektów w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych. 

2.1.1 Kwestie do rozważenia:  

 

 Które aspekty twojej organizacji wywołują skutki gospodarcze i społeczne? 

 Które cechy sportu z powyższej listy brzmią prawdziwie w odniesieniu do twojej 
organizacji? 
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2.2 Krok 2: Przegląd mocnych stron i możliwości twojej organizacji 

 
Należy również kontynuować wstępne rozważania potencjalnego wkładu własnej 

organizacji poprzez sport i aktywność fizyczną, przeprowadzając bardziej szczegółową 
analizę możliwości. 

 

Należy pamiętać, że istnieje wiele poziomów zaangażowania. 
 

 Niektóre programy w ramach programu operacyjnego oferują dotacje dla 
przedsiębiorstw i innych organizacji na prowadzenie badań lub poprawę 

wykorzystania ICT lub efektów działalności środowiskowej. Wiążą się one ze 
stosunkowo prostymi procedurami, a korzystać z nich mogą przedsiębiorstwa i 

kluby sportowe. 

 Podobnie organizacje sportowe lub wolontariackie często mogą ubiegać się o 

stosunkowo niewielkie dotacje na rozwój projektów w ramach programów 

operacyjnych EFS. 

 Inne formy wsparcia mogą być udzielane pośrednio, na przykład poprzez usługi 

doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

 Mogą także istnieć możliwości zaangażowania się w odpowiednie klastry lub inne 

większe projekty, w których potrzebny jest udział przedsiębiorstw i organizacji w 
terenie. 

 
W bieżącym okresie istnieje jednak tendencja do ograniczania dostępności 

indywidualnych dotacji oraz do kierowania wsparcia na projekty o szerszym wpływie. 

Należy zatem zastanowić się, czy twoja organizacja mogłaby wnieść wkład w projekt 
bardziej ambitny. 

 
W szczególności należy rozważyć, czy współpraca z innymi organizacjami, na przykład 

organami lokalnymi lub organizacjami wolontariackimi, pomoże osiągnąć wspomniany 
szerszy wpływ. Ten rodzaj współpracy jest oceniany pozytywnie. 

2.2.1 Kwestie do rozważenia:  

 

 Jaki poziom zaangażowania w projekty w ramach europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych byłby odpowiedni dla twojej organizacji? 

 W jaki sposób opracowanie projektu w ramach europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych wpisywałoby się w strategiczne cele twojej 
organizacji? 

 Czy twoja organizacja posiada zasoby i zamierzenie, aby stworzyć projekt?  

 Czy twoja organizacja jest w stanie opracować i złożyć wniosek, a następnie 

zarządzać projektem? Czy potrzebujecie przy tym pomocy z zewnątrz?  

 Czy twoja organizacja jest przygotowana, aby w ramach opracowywania projektu 

współpracować z partnerami szczebla lokalnego, a może z całej Europy? 

 

  



 

 Praktyczne wytyczne dotyczące tworzenia projektów w zakresie sportu i aktywności fizycznej w ramach 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

lipiec 2016 r. 5 

2.3 Krok 3: Sformułowanie pomysłu na projekt  

 
Biorąc pod uwagę ogólną orientację europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, względne mocne strony twojej organizacji i kierunek, w którym 
zamierza podążać, warto rozwijać pewne wstępne pomysły, które mogłyby być 

podstawą projektu.  

 
Pomysły te powinny być może uwzględniać ogólne cele inicjatyw sportowych i 

klasyfikację interwencji związanych ze sportem, które opracowano w ramach 
niniejszego badania (więcej szczegółów w rozdziale 3). W szczególności drugi z 

powyższych elementów określa rodzaje skutków, jakie mogą wynikać z projektów 
związanych ze sportem i aktywnością fizyczną. Może to nie tylko służyć sformułowaniu 

głównego celu potencjalnego projektu, ale także wskazywać dodatkowe wymiary, w 
których interwencje mogą powodować szereg korzystnych efektów jednocześnie. 

 

Źródłem inspiracji mogą być przypadki dobrych praktyk wskazane w badaniu głównym 
oraz szerszy zbiór projektów.  

 
Gdy zostanie określona ogólna koncepcja projektu, warto już zacząć formułować ją w 

kategoriach bardziej szczegółowych celów i myśleć o tym, jak cele te mogą zostać 
osiągnięte, kto miałby uczestniczyć w projekcie, w jaki sposób projekt będzie 

zarządzany, jaki będzie okres jego trwania i jak będzie monitorowany. Wreszcie ważne 
jest, aby mieć jasność co do oczekiwanych wyników oraz charakteru rezultatów i 

skutków, jakie należy osiągnąć. 

2.3.1 Kwestie do rozważenia:  

 

 Jaki projekt byłby najbardziej wykonalny, uwzględniając mocne strony twojej 
organizacji? 

 Czy te cele są zgodne z ogólną orientacją europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w bieżącym okresie? 

 Należy zapoznać się z klasyfikacją interwencji związanych ze sportem w celu 
objaśnienia pomysłów lub uwzględnienia dodatkowych wymiarów. 

 Należy rozważyć, czy cele projektu mogą być skuteczniej osiągnięte dzięki 

współpracy z innymi organizacjami.  

 Należy postawić sobie pytanie, co twoje pomysły oznaczają w bardziej konkretnych 

kategoriach, jakie są cele, w jaki sposób projekt będzie realizowany, w jakim 
okresie czasu, kto powinien brać w nim udział, jakie są oczekiwane rezultaty? 

 

2.4 Krok 4: Ustalenie, jaka jest sytuacja i w jakim jesteś miejscu 

 

Pomysły dotyczące projektu należy sprawdzić pod kątem celów stosownych źródeł 
finansowania i prawdopodobnie konieczne będzie wprowadzenie w nich zmian. 

Pamiętaj, że dokładna forma większości europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych jest ustalana na poziomie krajowym lub regionalnym.  

 

Po pierwsze należy przeanalizować zakres możliwości. Jaki rodzaj projektu rozważasz? 
Czy jest to projekt związany z rozwojem regionalnym czy z zatrudnieniem i kwestiami 

społecznymi? Być może to EFRROW lub EFMR jest odpowiedni, jeśli znajdujesz się na 
obszarach wiejskich lub przybrzeżnych? 

 
Należy pamiętać, że źródła finansowania w pewnym stopniu się nakładają, więc w 

systemie istnieje pewna elastyczność.  
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Następnie konieczna będzie prawdopodobnie analiza właściwych programów 

operacyjnych (PO). 
 

Wybór właściwych programów operacyjnych zależy od państwa prowadzenia 
działalności oraz od tego, czy działalność jest prowadzona na poziomie krajowym czy 

regionalnym. 
 

W następnym rozdziale znajdują się informacje o tym, jak ustalić, które programy 
operacyjne są właściwe. 

 

Po ustaleniu, które programy operacyjne są właściwe, bardzo dobrym pomysłem jest 
natomiast zapoznanie się z odpowiednimi dokumentami. Można się z nich dowiedzieć, 

co władze starają się osiągnąć na danym obszarze, które z priorytetów UE wymienia 
się jako najbardziej znaczące, w jaki sposób program ma być realizowany, oraz 

znajduje się w nich mnóstwo informacji dotyczących lokalnych uwarunkowań. 
 

Z lektury PO wywnioskujesz, czy twój pomysł może być interesujący, w jakim stopniu 
będzie trzeba go dostosować lub czy należy zacząć go od początku. 

 

Ewentualnie, odpowiednie mogą być również programy Europejskiej współpracy 
terytorialnej, na przykład INTERREG, które są koordynowane przez Komisję, ale które 

również często funkcjonują na poszczególnych obszarach. Ponownie koniecznie należy 
zapoznać się ze szczegółami.  

2.4.1 Kwestie do rozważenia:  

 

 Czy twoje pomysły dotyczące projektu odnoszą się bardziej do rozwoju 
regionalnego czy funduszu społecznego bądź czy znajdujesz się na obszarze 

wiejskim, czy może przybrzeżnym?  

 Być może odpowiednie będą ramy dla programów Europejskiej współpracy 
terytorialnej koordynowane bezpośrednio przez Komisję?  

 Na tym etapie należy również przeanalizować szereg możliwości. 

 Należy ustalić, które dokumenty są właściwe dla twojej sytuacji (zob. następny 

rozdział). 

 

2.5 Krok 5: Ustalenie, na jakim etapie cyklu programowania jesteśmy 

 
Należy pamiętać, że istnieje cykl programowania i że główne możliwości pojawiają się 

na różnych etapach tego cyklu.  
 

Obecny okres programowania obejmuje lata 2014–2020. Na obecnym etapie w 2016 
r. zostały uzgodnione w ogólnym zakresie główne ramy na poziomie krajowym i 

regionalnym, a niektóre instytucje zarządzające już zaczęły ogłaszać zaproszenia do 

składania wniosków.  
 

Niektóre zaproszenia pozostają otwarte i często pojawiać się będą kolejne zaproszenia 
do składania wniosków z terminami na późniejszych etapach cyklu. 

 
Ważne jest natomiast ustalenie, kiedy możliwe jest składanie wniosków. 
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2.5.1 Kwestie do rozważenia:  

 

 Na jakim etapie realizacji są programy, które ciebie dotyczą? 

 Jakie są terminy publikacji zaproszeń oraz terminy odpowiedzi na nie? 

 Jakie możliwości pojawią się na późniejszym etapie cyklu? 

 

2.6 Krok 6: Rozmowa z osobami, które mogą ci udzielić informacji o 

tworzeniu projektu 

 

Dostępnych jest mnóstwo informacji na różnych poziomach (wskazanych w następnym 
rozdziale) i oczekuje się, że powstanie aktywna sieć działań na rzecz sportu (Sport 

Action Network) służąca wspieraniu wniosków w dziedzinie sportu.  
 

Jeśli jest to jednak możliwe, ważne jest, aby porozmawiać z osobami, które zarządzają 
programem operacyjnym lub innym programem, w ramach którego będziesz chciał 

złożyć wniosek. Będą one w stanie powiedzieć, czy twoje pomysły mogą uzyskać 
wsparcie, lub będą mogły wskazać alternatywne rozwiązania lub elementy, które 

należy uwzględnić. 

 
Wiele instytucji zarządzających z wielką chęcią rozmawia o pomysłach lub udziela 

porad na wczesnych etapach opracowywania wniosku, choć wraz z opublikowaniem 
zaproszenia do składania wniosków istnieją oczywiście ograniczenia. 

 
Należy jednak również pamiętać, że zarządzanie programami operacyjnymi jest często 

powierzane innym organizacjom. Z właściwego dokumentu programu operacyjnego 
można się dowiedzieć, w jaki sposób program jest zarządzany i które organizacje biorą 

w nim udział. Być może konieczna będzie rozmowa z tymi innymi organizacjami, a nie 

bezpośrednio z instytucją zarządzającą. 
 

Ponadto często pożyteczne są rozmowy na poziomie lokalnym i krajowym z innymi 
organizacjami, które mogą być zaangażowane w obszarze twojego zainteresowania. 

Organy rozwoju regionalnego lub władze miejskie często mogą być pomocne w tym 
kontekście, podobnie jak organizacje wsparcia biznesowego, na przykład izby 

handlowe. Mogą to być również potencjalni partnerzy, zwłaszcza w kontekście 
ustanowionym w ramach inteligentnej specjalizacji i rozwoju obszarów miejskich oraz 

innych strategii o zasadniczym znaczeniu.  

2.6.1 Kwestie do rozważenia:  

 

 Ustal, które organizacje są najbardziej odpowiednie do omówienia twoich 
pomysłów dotyczących projektu. 

 Wyszukaj w tych organizacjach odpowiednich urzędników i zorganizuj (spotkanie i) 
rozmowę z nimi.  

 Pomyśl, z jakimi innymi organizacjami mogłaby się okazać niezbędna lub korzystna 
współpraca i omówienie twoich pomysłów. 
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2.7 Krok 7: Rozpoczęcie opracowywania wniosku  

 
Gdy będziesz w stanie oszacować możliwości związane z rozważanym projektem i 

widzisz realną drogę dalszego postępowania, zacznij się zastanawiać, w jaki sposób 
skompletujesz wniosek. Najlepiej nie czekaj aż do chwili opublikowania zaproszenia do 

składania wniosków. 

 
W pkt 3.7 i 3.8 poniżej wskazano pewne kwestie, które można wziąć pod uwagę, i 

źródła informacji, które się do nich odnoszą. 
 

Stwórz w swojej organizacji zespół odpowiedzialny za pisanie wniosku. 
Nawiąż kontakt z potencjalnymi partnerami i wyjdź z jasną propozycją, na czym ma 

polegać współpraca. 
 

Spróbuj uzyskać kopie innych wcześniejszych zaproszeń i wniosków, dzięki czemu 

będziesz mógł zobaczyć, z czym to się wiąże.  
 

Zasięgnij porady i pomocy innych osób posiadających doświadczenie w składaniu 
wniosków, na przykład z miejscowego uniwersytetu. 

2.7.1 Kwestie do rozważenia:  

 

 Kto będzie odpowiedzialny za napisanie wniosku? 

 Kim są partnerzy, którym proponujesz współpracę? 

 Pozyskaj wiedzę, na czym polega pisanie wniosku – co należy napisać, w jaki 

sposób wniosek ma być skonstruowany itp. – ewentualnie inspirując się 
wcześniejszymi zaproszeniami i wnioskami. 

 Ile pomocy będziesz potrzebować i skąd ona ma pochodzić? 

 

2.8 Krok 8: Napisanie i złożenie wniosku 

 
Po opublikowaniu zaproszenia do składania wniosków należy się z nim dokładnie 

zapoznać, robiąc szczegółowe notatki z tego, co jest wymagane w zaproszeniu.  
 

Należy się upewnić, że uwzględnione zostały wszystkie kluczowe wymogi zaproszenia. 
W szczególności należy zwrócić uwagę, jakie są cele zaproszenia, i upewnić się, że 

proponowany projekt przyczyni się do realizacji tych celów. 

 
Zarezerwuj odpowiednio dużo czasu na napisanie wniosku, uwzględniając również czas 

na jego sprawdzenie i dopracowanie szczegółów. 
 

Złożenie wniosku należy zaplanować tak, aby wypełnić warunki w zakresie formatu i 
terminu. Na przykład należy dopilnować, aby wszyscy przedstawiciele prawni 

organizacji byli w stanie podpisać niezbędne dokumenty. 

2.8.1 Kwestie do rozważenia:  

 

 Napisanie wniosku musi być procesem zaplanowanym i metodycznym 
uwzględniającym wewnętrzne terminy i odpowiednią ilość czasu na formalne 

złożenie wniosku w terminie określonym w zaproszeniu.  

 Czy wniosek spełnia wymogi określone w zaproszeniu w sposób jak najbardziej 

bezpośredni?  
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2.9 Krok 9: Realizacja projektu  

 
Jeśli wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie, będzie to prawdopodobnie niosło za sobą 

pewne istotne skutki dla twojej organizacji. Należy się nimi zająć od razu po uzyskaniu 
informacji, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie.  

 

W zależności od tego, co zawarto we wniosku, projekt będzie mniej lub bardziej 
skomplikowany, ale w każdym razie istotne będzie śledzenie głównych celów i 

monitorowanie postępów. 
 

Istnieją pewne przepisy, które należy stosować w trakcie realizacji projektu, w 
szczególności dotyczące kosztów kwalifikowalnych oraz wymogów sprawozdawczych. 

Ważne jest, aby tych przepisów przestrzegać. 
 

W miarę rozwoju projektu prawdopodobnie otworzą się nowe perspektywy dotyczące 

wkładu sportu w rozwój gospodarczy i społeczny.  

2.9.1 Kwestie do rozważenia:  

 

 Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, często konieczna jest analiza i 

zaplanowanie niezbędnych dostosowań obowiązków zespołu w twojej organizacji. 

 Należy upewnić się, że znane są formalne przepisy regulujące realizację umowy. 

 Należy mieć na uwadze główne cele projektu, ale też być otwartym na nowe 
pomysły i rozwiązania. 

 

2.10 Krok 10: Ocena projektu i sprawozdanie z jego realizacji  

 

W miarę postępów projektu należy mieć na uwadze jego przyszłość.  

 
Z jednej strony chodzi o zapewnienie rzetelnej oceny osiągniętych postępów oraz, w 

miarę możliwości, pomiarów pod kątem odpowiednich wskaźników. W procesie tym 
mogą pomóc oceny formalne.  

 
Z drugiej strony ogromną korzyścią jest zapewnienie ciągłości interwencji związanych 

z projektem oraz zwiększenie wiedzy o osiąganych rezultatach wśród osób 
zajmujących się sportem i rozwojem regionalnym. 

 

Częściowo chodzi tu o zrozumienie ducha procesów sprawozdawczych. Chodzi również 
o podniesienie znaczenia projektów i ich osiągnięć innymi, mniej formalnymi 

metodami oraz o przyczynianie się do zwiększenia wiedzy i doświadczeń w środowisku 
sportowym oraz w społeczności zajmującej się rozwojem regionalnym.  

 
Należy zatem zwracać uwagę innych na swoje osiągnięcia.  

2.10.1 Kwestie do rozważenia:  

 

 W jaki sposób zdobywasz uznanie dla swoich osiągnięć, zarówno w swoim własnym 

środowisku krajowym lub regionalnym, jak i w społeczności sportowej? 

 Czy jesteś w stanie przekazać swoją nową wiedzę i doświadczenia innym osobom?  
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3. Opanowanie szczegółów 
 
Mamy nadzieję, że dzięki 10 krokom przedstawionym w poprzednim rozdziale osoby 

zainteresowane tworzeniem projektów w ramach europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej poznały ogólny zarys 

procesów oraz zrozumiały, jakie działania należy wykonać. 
 

W poprzednim rozdziale celowo pominięto jednak niektóre szczegóły. Niniejszy 
rozdział ma na celu skorygowanie tego niedociągnięcia i przedstawienie wytycznych 

dotyczących dostępu do szczegółowych informacji, które są konieczne do tworzenia 

udanych projektów. Rozdział ten jest podzielony na kilka punktów, tak że można się 
szybko zorientować, co jest konieczne do ustalenia, jak również można uzyskać 

odesłanie do kluczowych źródeł. 
 

Należy jednak podkreślić, że nie jest konieczne zapoznawanie się ze wszystkimi 
wskazanymi informacjami. Wiele z nich można uznać za informacje ogólne, które 

mogą się przydać do lepszego zrozumienia różnych aspektów finansowania UE, gdy 
tylko zostaną opanowane podstawy.  

 

Prawdopodobnie najbardziej przydatnymi sekcjami są pkt 3.1, 3.4, 3.5 i 3.9. 

3.1 Przydatne przewodniki  

 
Po raz kolejny warto wskazać następujące pozycje: 

 

„Funding for Sports in the European Union” [Finansowanie sportu w Unii 
Europejskiej], publikacja Biura UE Europejskiego Komitetu Olimpijskiego;  

 
„Przewodnik po funduszach UE dla sektora turystycznego” dostępny w języku 

angielskim i francuskim, który odnosi się do turystyki, ale również zawiera wiele 
informacji odnoszących się do sportu.  

 
Istnieją również przydatne informacje na poziomie krajowym. Na przykład francuskie 

Ministerstwo Spraw Miejskich, Młodzieży i Sportu ostatnio opublikowało przewodnik po 

źródłach finansowania sportu, który obejmuje zarówno europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, jak też program Erasmus +. Tytuł przewodnika: 

 
Guide des financements européens pour le sport 

 
Niemiecki Komitet Olimpijski (DOSB) również opublikował informacje dotyczące 

wsparcia na sport z funduszy strukturalnych w poprzednim okresie, a informacje te 
nadal są warte uwagi:  

 

„Sportstättenförderung durch die EU” 
 

Istnieją również ogólne wytyczne wydane przez Komisję: „Wytyczne dla 
beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz 

innych instrumentów UE  
związanych z tymi funduszami” 

 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&&lang=pl
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf


 

 Praktyczne wytyczne dotyczące tworzenia projektów w zakresie sportu i aktywności fizycznej w ramach 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

lipiec 2016 r. 11 

3.2 Ogólne informacje o polityce UE 

 
3.2.1 Polityka sportowa  

 
Przegląd ostatnich zmian w polityce sportowej UE oraz odesłanie do prac niektórych 

grup eksperckich ustanowionych w planie prac UE w dziedzinie sportu (2014-2017) 

można znaleźć w sprawozdaniu głównym z badania dotyczącego wkładu sportu w 
rozwój regionalny za sprawą funduszy strukturalnych. 

 
Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca sportu, zawierająca informacje na 

temat rozwoju polityki oraz ostatnich działań jest dostępna pod adresem: 
 

http://ec.europa.eu/sport/  
 

oraz http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm  

 
Informacje o dyskusji o ostatnich wydarzeniach znajdują się na stronie internetowej 

prezentującej wyniki Forum Sportu UE 2016: 
 

http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm  
 

Przewodnik po polityce sportowej UE w języku angielskim, francuskim i niemieckim 
jest również dostępny na stronie internetowej Biura UE Europejskiego Komitetu 

Olimpijskiego:  

 
http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy  

3.2.2 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 

 

Odniesienie do ostatnich zmian w zakresie europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu głównym z badania dotyczącego wkładu 

sportu w rozwój regionalny za sprawą funduszy strukturalnych. 
 

Ogólny zarys dotyczący sposobów opracowywania części składowych europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z odniesieniami do negocjacji z państwami 
członkowskimi, aktów prawnych ustanawiających różne fundusze dla bieżącego okresu 

i wieloma odniesieniami do innych przydatnych informacji ogólnych: 
 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_pl.htm  

3.3 Główne źródła funduszy 

 

Podstawowe informacje o dostępnych funduszach oraz sposobach ich przydzielania są 
dostępne pod adresem: 

 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/  

 

Głównym źródłem obejmującym wiele aspektów europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz funduszy regionalnych jest strona 

dostępna pod adresem: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/what/investment-policy/ 
 

Strona ta jest prawdopodobnie najbardziej przydatną kompleksową stroną w 
tym zakresie, a poniżej znajdują się odniesienia do wielu jej podsekcji.  

http://ec.europa.eu/sport/
http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm
http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_pl.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/what/investment-policy/
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W przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) odpowiednikiem 

jest strona: 
 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=pl  
 

Dwie powyższe strony internetowe są dostępne we wszystkich głównych 
językach UE. 

 
Początkowe informacje dotyczące ogólnej orientacji EFRROW w obecnym okresie 

znajdują się na stronie: 

 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_pl.htm  

 
Natomiast bardziej szczegółowe informacje o kontynuacji pomysłów dotyczących 

możliwych wniosków znajdują się na portalu rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020 
 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-
2020_pl  

 

W przypadku obszarów morskich informacje o sposobach zarządzania środkami EFMR 
oraz dane kontaktowe w państwach członkowskich znajdują się na stronie:  

 
https://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding_pl  

 
Informacje na temat inicjatywy INTERREG, która promuje europejską współpracę 

terytorialną i ułatwia wspólne działania i wymianę poglądów na temat polityk między 
podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich, są 

dostępne pod adresem: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/  

 
Również na tej stronie dostępny jest szereg bardzo przydatnych informacji, a niektóre 

z nich będą omówione później. 
 

„EU Funds Checklist” [Lista kontrolna dotycząca funduszy UE] jest internetowym 
narzędziem służącym do wybierania źródeł funduszy UE dla szczegółowych celów (w 

odniesieniu do ogólnych celów tematycznych): 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/  

3.4 Sport i jego skutki gospodarcze i społeczne 

 

W badaniu dotyczącym wkładu sportu w rozwój regionalny za sprawą funduszy 

strukturalnych pokazano wiele przykładów na to, że sport i aktywność fizyczna ma 
znaczący wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny na poziomie regionalnym. Badanie 

wskazało również sposoby osiągania szczególnie dużej skuteczności w przypadku 
sportu, zwłaszcza ze względu na jego zdolność przyciągania wielu różnych grup 

społecznych oraz jego rolę w rozwijającej się gospodarce doświadczeń. Ponadto w 
badaniu przeanalizowano różne rodzaje skutków wynikających ze sportu i działalności 

pokrewnej oraz przykłady dobrych praktyk odnoszących się do tych różnych rodzajów 
skutków. Powyższą analizę przedstawiono w szczególności w rozdziale 3, w którym 

przywołano 33 przypadki dobrych praktyk, opisanych osobno w załączniku. W sumie 

dowody te pokazują, że sport może wnosić wkład we wszystkie cele tematyczne 
stanowiące strukturę europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.  

 
  

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=pl
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_pl.htm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020_pl
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020_pl
https://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding_pl
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/
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Ponadto, jeśli chodzi o sposoby, w jakie sport może odegrać istotną rolę w 

rozwiązywaniu problemów o zasadniczym znaczeniu dla europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w obecnym okresie programowania, w rozdziale 4 

badania pokazano, jak sport już jest zintegrowany z wieloma strategiami inteligentnej 
specjalizacji i może w ogromnym stopniu przyczyniać się do procesów rozwoju 

obszarów miejskich, będąc jednocześnie otwartym na zintegrowane działania w kilku 
powiązanych sektorach, zwłaszcza tych związanych z turystyką.  

 
Podstawą tej analizy jest imponujący zakres prac zleconych przez DG EAC w Komisji 

Europejskiej lub prowadzonych przez grupy eksperckie ustanowione w ramach planów 

prac w dziedzinie sportu na wiele lat. Analiza ta jest dostępna pod adresem: 
 

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm  
 

Szczególnie istotne są prowadzone wspólnie z Eurostatem prace nad opracowaniem 
bazy danych statystycznych dotyczących sportu w gospodarce. Wyniki tych prac są 

dostępne pod adresem: 
 

http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm  

 
W sumie analiza skutków gospodarczych i społecznych inicjatyw w dziedzinie sportu 

stanowi ogromne wsparcie dla tych, którzy chcą kontynuować nowe projekty i 
inicjatywy w tym sektorze. 

3.5 Ustalenie właściwych programów dla danego obszaru 

 
Konieczne jest ustalenie, które programy są dla ciebie właściwe. Będzie to głównie 

kwestia określenia, które programy operacyjne są właściwe dla obszaru, w którym 
mieszkasz. Pamiętaj, że niektóre PO mogą mieć charakter krajowy, a inne mogą 

dotyczyć określonych regionów.  
 

Przegląd propozycji poszczególnych państw członkowskich dotyczących realizacji 
programów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na początku okresu 

programowania przedstawiono w poniższym dokumencie: 

 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf  

 
Dostęp do informacji o szczegółowych programach operacyjnych EFRR w 

twoim państwie znajduje się na następującej stronie: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/?search=1&keywords=&cou
ntryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&peri

odId=3  

 
Ta podsekcja wyżej wspomnianej strony internetowej zawiera listę wszystkich 

programów operacyjnych dla każdego państwa i opisy podsumowujące każdy program 
operacyjny, w tym priorytety tematyczne i budżet. Nie udostępniono jednak treści 

programu operacyjnego. Można je często znaleźć w internecie w ogólnej 
wyszukiwarce. 

 
Programy operacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego można wyszukać w sekcji 

„Wsparcie w twoim kraju” na stronie EFS: 

 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=pl  

 
  

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=pl
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Na stronie tej przedstawiono w ogólnym zarysie informacje o wdrażaniu EFS w 

każdym kraju, a także udostępniono listę danych kontaktowych w odniesieniu do 
programów operacyjnych i krajowych danych kontaktowych, a w tym przypadku 

dostępne są również treści odpowiednich dokumentów PO.  
 

Podobne informacje w odniesieniu do programów Europejskiej współpracy terytorialnej 
są dostępne na stronie: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keyw

ords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=A

LL  

3.6 Informacje o programach właściwych dla twojego obszaru 

 
Po ustaleniu, które programy operacyjne lub programy INTERREG są właściwe, należy 

zapoznać się z informacjami, w jaki sposób programy są realizowane.  

 
Na stronach wymienionych w poprzedniej sekcji znajdują się informacje na temat 

instytucji zarządzających programami w danym państwie, a w tym kontekście 
przydatna może być następująca strona: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/atlas/managing-authorities/ 

 
Jednak odpowiedzialność za szczegółową realizację można przekazać innym agencjom. 

Pełny dokument opisujący właściwy PO będzie zawierał objaśnienia sytuacji w każdym 

przypadku. Można zwrócić się do organów odpowiedzialnych za realizację 
poszczególnych programów operacyjnych w celu omówienia pomysłów dotyczących 

projektu i nierzadko uzyskania porad. 
 

Powyższe strony umożliwiają także dostęp do informacji na temat beneficjentów 
funduszy UE, co może stanowić wskazania co do rodzaju projektów, które są 

wspierane lokalnie.  
 

Co ważne, strony te zawierają również linki do stron krajowych, które różnią się pod 

względem treści, ale często zawierają bardzo przydatne informacje, zwłaszcza w 
sprawie dalszych źródeł porad i pomocy oraz informacje na temat zaproszeń do 

składania wniosków i ich terminów. Ponadto strony krajowe zawierają również 
informacje o krajowych i regionalnych organizacjach działających na rzecz rozwoju 

gospodarczego i społecznego, a tym samym wskazują na potencjalnych partnerów. 
 

Konieczne jest ustalenie istniejących w ramach docelowego PO możliwości. Instytucje 
zarządzające lub ich agencje publikują zaproszenia do składania wniosków i zwykle 

udzielają informacji o planowanych zaproszeniach. Podobne informacje są dostępne w 

odniesieniu do programów INTERREG. Informacje te są oczywiście istotne dla 
skutecznego planowania. 

 
Niektóre ze źródeł porad i pomocy we wszystkich tych sprawach wskazuje się w pkt 

3.9 poniżej.  
 

Ponadto, szczególnie jeśli projekt w trakcie opracowywania dotyczy innowacji w 
kontekście sportu lub wkładu w rozwój obszarów miejskich, trzeba będzie wziąć pod 

uwagę decyzje regionu w odniesieniu do strategii inteligentnej specjalizacji lub 

myślenia o rozwoju obszarów miejskich w kontekście europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych.  

 
  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/atlas/managing-authorities/
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Platforma inteligentnej specjalizacji zawiera informacje na temat strategii 

opracowanych przez regiony w bieżącym okresie, wraz z szeroką gamą informacji, 
danych i zasobów. Strona jest tak naprawdę skierowana do organów regionalnych i 

decydentów w zakresie polityki rozwoju gospodarczego i może stanowić wyzwanie dla 
osób, które podchodzą do tego tematu po raz pierwszy.  

 
Mimo to selektywne korzystanie z przedstawionych informacji pozwoli zorientować się 

w priorytetach przyjętych dla danego regionu i uzyskać odpowiednie kontakty na 
poziomie regionalnym, jeśli będziesz chciał dalej realizować swoje pomysły w tym 

zakresie. Strona jest dostępna pod adresem: 

 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home  

 
Udział w tym projekcie jest dla europejskich regionów dobrowolny i niektóre z nich 

zdecydowały się nie brać w nim udziału. W związku z tym zakres informacji nie jest 
kompletny.  

 
Analogicznie informacje dotyczące rozwoju obszarów miejskich przez władze miejskie 

w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych znajdują się na 

stronie sieci rozwoju obszarów miejskich: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/ 
 

Strona URBACT może natomiast przedstawiać bardziej szczegółowe objaśnienia 
działań podejmowanych w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich w całej Europie. 

URBACT to program w ramach inicjatywy INTERREG: 
 

http://urbact.eu/urbact-glance  

 
Również URBACT może wydawać się nieco przytłaczający na pierwszy rzut oka i 

dotyczy miejsca sportu w projektach rozwoju obszarów miejskich. Dla osób 
wybierających ten kierunek może stanowić jednak istotne wskazanie dotyczące 

możliwości. 

3.7 Opracowanie projektu  

 

Opracowując pomysły na projekt, należy zwrócić uwagę na cele i priorytety 
programu(-ów) określone jako istotne dla twojej sytuacji. Kluczową sprawą w każdym 

wniosku jest określenie, w jaki sposób twój projekt może osiągnąć założone cele.  
 

Oczekuje się, że sprawozdanie z badania będzie stanowić inspirację dla serii 
kolejnych inicjatyw. W sprawozdaniu wskazuje się, że dobrym punktem wyjścia są 

ogólne cele inicjatyw w dziedzinie sportu, a przypadki dobrych praktyk określone w 

załączniku do sprawozdania dostarczają pewnych szczegółowych informacji na temat 
tego, w jaki sposób sport i aktywność fizyczna były używane w przeszłości do 

osiągnięcia celów funduszy strukturalnych.  
  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://urbact.eu/urbact-glance
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Dotyczą one różnych ogólnych celów polityki i zostały przedstawione pod 

następującymi nagłówkami:  
 

 Bezpośrednie skutki dla zatrudnienia 
 Innowacyjność 

 Infrastruktura sportowa i strategia regionalna 
 Sport i strategia regionalna – informacje ogólne 

 Sport oraz rewitalizacja i rozwój obszarów miejskich 
 Sport i rozwój obszarów wiejskich 

 Integracja ze strategią na rzecz turystyki 

 Integracja z sektorem kultury i sektorem kreatywnym 
 Szkolenie personelu sportowego – rozwój umiejętności bezpośrednich 

 Zdolność do zatrudnienia i umiejętności przekrojowe 
 Wkład w poprawę stanu zdrowia 

 Wkład w ochronę środowiska 
 Spójność społeczna i pojednanie  

 
W szerszym zbiorze projektów wymienionych pod każdym z państw członkowskich 

znajduje się kilka przykładów inicjatyw, które były wspierane w danym państwie. 

 
Analiza tych przykładów i dobrych praktyk określonych w sprawozdaniu doprowadziła 

do opracowania klasyfikacji interwencji związanych ze sportem, w której 
podejmuje się próbę rozróżnienia różnych skutków wywoływanych przez projekty 

związane ze sportem i aktywnością fizyczną.  
 

Wymieniono następujące kategorie interwencji: 
 

Tabela 3.1 Kategorie interwencji związanych ze sportem 

 

1. Bezpośrednie wsparcie dla MŚP 

zajmujących się sportem  

10. Wspieranie zmian w technologii 

sportowej i innych innowacji  

 

2. Poprawa środowiska fizycznego 11. Systematyczny rozwój szerszej 

strategii opartej na sporcie 

3. Promowanie zrównoważonego 
transportu 

12. Powiązanie działań w dziedzinie sportu 
z rozwojem turystyki lub CCI 

4. Inne działania ograniczające wpływ 

na środowisko 

13. Poprawa umiejętności i kompetencji 

sportowych 
 

5. Promowanie i wspieranie inwestycji 

przychodzących  

14. Wykorzystanie sportu do rozwijania 

szerszych umiejętności w zakresie 
zatrudnienia 

6. Tworzenie miejsc pracy w dziedzinie 

sportu i aktywności fizycznej 

15.  Zaangażowanie społeczne  

 

7. Skutki dla zatrudnienia związanego 
z tą dziedziną  

16. Poprawa zdolności zarządczych i 
administracyjnych 

8. Pośrednie skutki dla zatrudnienia 17. Radzenie sobie z wyzwaniami w 

zakresie zdrowia i innymi wyzwaniami 
społecznymi oraz przyczynianie się do 

osiągania szczęścia i dobrego 
samopoczucia 

9. Wzrost gospodarczy i inne skutki o 

charakterze gospodarczym  
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Należy zauważyć, że rzeczywisty projekt może mieć na celu uzyskanie kilku z tych 

skutków jednocześnie. Powyższe różne kategorie mogą jednak służyć wyostrzeniu 
analitycznych rozróżnień dokonanych w ramach wniosku i w istocie nadaniu wnioskowi 

dodatkowych wymiarów, pomagając w ten sposób określić ogół skutków interwencji 
będącej przedmiotem wniosku. Klasyfikację interwencji związanych ze sportem 

przedstawiono i omówiono w sekcji 5.2 sprawozdania końcowego.  
 

Pomysłowe wykorzystanie propozycji przedstawionych w badaniu pomoże stworzyć 
przekonujący wniosek, ale oczywiście dokładne wymogi nie będą znane, zanim nie 

zostanie opublikowane zaproszenie do składania wniosków. Należy podkreślić, że 

wszystkie wnioski muszą odpowiadać specyfikacjom określonym w 
zaproszeniu. Ze specyfikacjami tymi należy się dokładnie zapoznać po publikacji 

zaproszenia do składania wniosków oraz należy zwrócić szczególną uwagę na terminy 
składania wniosków. Mimo to można przygotować się do danych zaproszeń, zanim 

zostaną one opublikowane. 
 

Działania przygotowawcze powinny obejmować zapoznanie się z właściwym 
programem operacyjnym, aby zrozumieć, co władze starają się osiągnąć, oraz 

zrozumieć problemy, które starają się rozwiązać. 

 
Należy również zwrócić uwagę na główne cele, partnerów projektu i inne czynniki 

uwzględnione w projekcie, sposób, w jaki projekt ma być zarządzany, system 
monitorowania postępów i sprawozdawczości, w tym charakter zaproponowanych 

wskaźników. Wszystkie te elementy będą musiały zostać dostosowane do 
rzeczywistych specyfikacji zawartych w zaproszeniu, ale tak czy inaczej wszystkie 

będą prawdopodobnie uwzględnione. Kolejna część zawiera kilka pomysłów na to, 
gdzie można znaleźć pewne wskazówki dotyczące tego, co można zrobić, aby wniosek 

był dobry.  

3.8 Inne wnioski i sprawozdania 

 

Istnieje możliwość znalezienia przykładów wcześniejszych wniosków. Takie wnioski lub 
ich streszczenia użyte do celów oceny można czasem znaleźć w internecie lub mogą 

one być dostępne lokalnie u organizacji, które są gotowe udostępnić tego rodzaju 

dokumenty. Należy jednak pamiętać, że wnioski odnoszące się do poprzedniego 
okresu programowania mogą nie uwzględniać elementów, które odnoszą się do 

nowych aspektów w bieżącym okresie programowania. 
 

Istnieje wiele sprawozdań oceniających, obejmujących poprzednie, a czasem trwające 
działania w ramach funduszy strukturalnych. Odnoszą się one czasami do konkretnych 

projektów, ale najczęściej obejmują programy lub ich aspekty na poziomie 
regionalnym, krajowym i europejskim.  

 

Na poziomie europejskim szereg sprawozdań oceniających dotyczących poprzedniego 
okresu programowania znajduje się na następujących stronach: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/evaluations/ec/2007-2013/ 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=701 
https://enrd.ec.europa.eu/pl/evaluation  

 
Istnieje również szereg ocen INTERREG dostępnych na stronie dotyczącej ocen polityki 

regionalnej. 

 
  

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/evaluations/ec/2007-2013/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=701
https://enrd.ec.europa.eu/pl/evaluation
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Na niektórych z powyższych stron można uzyskać bezpośredni dostęp do ocen na 

poziomie krajowym albo poprzez wskazanie krajowych stron internetowych 
dotyczących oceny.  

 
Wszystkim projektom muszą towarzyszyć sprawozdania z realizowanych działań, a 

niektóre z tych sprawozdań są dostępne na stronach internetowych projektu. 

3.9 Pomoc i wsparcie  

 

W ramach zapewniania trwałego charakteru projektu tworzona jest sieć działań na 
rzecz sportu, w której uczestniczą osoby i organizacje zainteresowane przekazaniem 

informacji o projektach sportowych wspieranych przez europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne. Zasadniczo będzie to grupa wzajemnej samopomocy 

wspierająca swoich członków i organizacje sportowe w rozwiązywaniu problemów 
napotykanych przy opracowywaniu wniosków i projektów. Różny będzie wkład 

członków, ale wśród nich znajdą się tacy, którzy są gotowi do aktywnego działania na 

rzecz tworzenia wniosków, zazwyczaj jako partner projektu.  
 

W momencie pisania niniejszego dokumentu trwają rozmowy z organizacjami 
zainteresowanymi prowadzeniem tej sieci. Dalsze informacje na temat postępów tych 

rozmów będą publikowane na stronie internetowej projektu CSES: 
 

http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/  
 

Oprócz tej specjalnej sieci istnieje wiele organizacji, które mogą pomóc przy tworzeniu 

wniosków.  
 

Europejska Sieć Przedsiębiorczości ma biura w całej UE udzielające porad i pomocy dla 
przedsiębiorstw i innych podmiotów chcących skutecznie wykorzystać europejskie 

możliwości. Biura te znajdują się zwykle w ważnych organizacjach regionalnych, więc 
pracownicy zdają sobie doskonale sprawę z regionalnego wymiaru działań na rzecz 

rozwoju.  
 

Aby zlokalizować lokalnego członka Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości należy wejść 

na stronę: 
 

http://een.ec.europa.eu/ 
 

Jak wcześniej wspomniano, krajowe strony internetowe EFRR i EFS często odsyłają do 
organizacji, które mogą pomóc na poziomie krajowym lub regionalnym, w tym do 

służb doradczych instytucji zarządzających. 
 

Interreg Europe ma biura na poziomie krajowym mogące udzielać pomocy w 

przypadku wszystkich programów INTERREG:  
 

http://www.interregeurope.eu/in-my-country/  
 

Warto wiedzieć, iż są konsultanci, którzy współpracują z organizacjami nad 
tworzeniem wniosków.  

http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/


 

 Praktyczne wytyczne dotyczące tworzenia projektów w zakresie sportu i aktywności fizycznej w ramach 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

lipiec 2016 r. 19 

4. Perspektywa długoterminowa 
 
Obecnie, w perspektywie do 2020 r., cele, priorytety i procedury wdrożeniowe 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostały w przeważającym 
stopniu ustalone na poziomie europejskim, krajowymi i regionalnym. Podjęto decyzje 

o znaczeniu priorytetów dla inwestycji oraz, w szerokim ujęciu, o uprzywilejowanych 
rodzajach działań. Ponadto opublikowano zaproszenia do składania wniosków, 

zatwierdzono projekty, które są obecnie realizowane, oraz przydzielono już znaczne 
części budżetu.  

 

Obecnie kończone są też oceny poprzedniego okresu programowania, a Komisja już 
rozpoczęła proces omawiania kształtu europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych na następny okres programowania. Wraz z postępem tych działań 
prowadzone będą procesy konsultacji na poziomie europejskim i krajowym. 

 
Należy zatem zastanowić się nad uwzględnieniem sportu i aktywności fizycznej w 

europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych po roku 2020 oraz nad 
możliwością nadania im kształtu i treści w sposób obecnie niemożliwy.  

 

Prawdopodobnie rosnąca rola sportu w rozwoju gospodarczym i społecznym zostanie 
bardziej doceniona, jako że sport i związane z nim dziedziny stały się bardziej 

widoczne we współczesnej gospodarce doświadczeń i coraz więcej jest dowodów na 
skuteczność sportu i aktywności fizycznej jako instrumentu radzenia sobie z 

wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi. Jednak kwestia ta musi być jeszcze 
omówiona na różnych poziomach.  

 
Badanie dotyczące wkładu sportu w rozwój regionalny za sprawą funduszy 

strukturalnych miało na celu przedstawienie dowodów na większą rolę sportu w 

ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, natomiast wyniki i 
analizę zawarte w opracowaniu należy przyjąć i wykorzystać do objaśnienia walorów 

sportu. W szczególności przypadki dobrych praktyk mogą być użytecznym elementem 
argumentacji, jako że pokazują one jasne i konkretne przykłady możliwych osiągnięć. 

 
Podobną sytuację wyraźnie zaobserwowano w odniesieniu do działań kulturalnych i 

kreatywnych kilka lat temu, gdy krajowe ministerstwa kultury odegrały ważną rolę w 
przekonaniu o istotnym znaczeniu tego sektora swoich współpracowników z 

ministerstw finansów i gospodarki na poziomie krajowym. Istotnymi krokami mogą 

być podobne działania ministerstw odpowiedzialnych za sport, szczególnie w 
przypadku zmobilizowania organizacji sportowych.  

 
Konieczne jest również podniesienie tej kwestii na poziomie regionalnym i dążenie do 

zajęcia przez sport bardziej znaczącego miejsca w regionalnych programach 
operacyjnych, jak również uwzględnienie przedmiotowych zagadnień w dyskusjach o 

inteligentnej specjalizacji i strategiach powstających na jej podstawie. Można to 
realizować w połączeniu z dyskusjami o zakresie projektów związanych ze sportem.  

 

Sieć działań na rzecz sportu ma na celu wsparcie starań służących zwiększeniu 
znaczenia sportu na poziomie regionalnym, jak również przyczynianie się do tworzenia 

wniosków dotyczących konkretnych projektów.  
 

Jednocześnie należy przyznać, że działania propagujące mogłyby być często bardziej 
skuteczne, jeżeli prowadzone byłyby wspólnie z działaniami w dziedzinach 

równoległych, na przykład turystyce oraz sektorze kultury i sektorze kreatywnym. 
Choć przykłady dobrych praktyk pokazują, że z powodzeniem można osiągać znaczny 

rozwój regionalny w oparciu tylko o sport, to lokalne okoliczności częściej wskazują, że 

bardziej zasadne jest uwzględnienie zmian związanych ze sportem w ramach szerszej 
strategii na rzecz turystyki lub strategii w zakresie gospodarki doświadczeń.  
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