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Erasmus+ Sport 
 
 

Wegwijzer voor de Vlaamse sportsector 

 
 

 

 
Situering 

 
Erasmus+ is het geïntegreerde programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport van de 
Europese Unie (EU) voor de beleidsperiode 2014-2020. De € 265 miljoen die daarbinnen voor 
Europese sportprojecten beschikbaar is, biedt ook mogelijkheden voor de Vlaamse 
georganiseerde sport en de kennisinstellingen rond sport in Vlaanderen. Deze nota wil je op een 
beknopte en laagdrempelige manier wegwijs maken in Erasmus+ Sport  en je doorverwijzen naar  
de relevante informatie. 
 
Erasmus+ Sport ondersteunt vier types van activiteiten: 

1. samenwerkingsverbanden  
2. grote sportevenementen zonder winstoogmerk 
3. beleidsrelevante studies in sport 
4. de dialoog rond sport op Europees niveau (de Europese Week van de Sport incluis) 

 
Het gros van de middelen van Erasmus+ Sport gaat naar de ‘samenwerkingsverbanden’.  Deze 
bieden Vlaanderen en de Vlaamse georganiseerde sport ook de meeste kansen.  Er zijn 2 types 
samenwerkingsverbanden. 

- De grote samenwerkingsverbanden, met minimum 5 organisaties uit 5 verschillende 
programmalanden van de EU, voor projecten met een looptijd van maximum 3 jaar. 
- De kleine samenwerkingsverbanden, met een ‘passend en relevant’ aantal partners (dat 
niet numeriek is bepaald), voor projecten met een looptijd van maximum 2 jaar. 

 
Maar ook de ‘grote sportevenementen zonder winstoogmerk’ en de ‘studies’ bieden kansen. 
Jaarlijks schrijft de Europese Commissie bijvoorbeeld 2 à 5 studies uit die het EU beleid op vlak 
van sport en lichaamsbeweging ondersteunen. 
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Welke mogelijkheden biedt het Erasmus+ sportprogramma in 2016 ? 

 
De Europese Commissie publiceert jaarlijks de Erasmus+ programmagids met alle relevante info 
voor het oproepjaar qua inhoud, processen en termijnen, begunstigden, ontvankelijkheden, 
beoordelingscriteria etc. De voornaamste info voor het sportprogramma vindt u op pagina’s 14, 
en 221 tot 236. 
 
In 2016 zijn er 5 kansen om een projectvoorstel in te dienen voor de ‘samenwerkingsverbanden’ 
en voor de ‘grote sportevenementen zonder winstoogmerk.  
 
 
A. Kleine samenwerkingsverbanden 
 
De uiterste indiendatum is 12 mei 2016 
Er zullen vermoedelijk 57 projecten worden gefinancierd. 
De toelage per project is maximum € 60.000,-. 
De toelage door de EU is 80% van het totale budget van het project. 
Het voorziene totale budget is € 3.363.000,-. 
De selectieresultaten worden bekend gemaakt in het najaar van 2016. 
De startdatum van de projecten is 1 januari 2017. 
 
Kleine samenwerkingsverbanden zijn bedoeld om innovatieve praktijken te ontwikkelen, uit te 
voeren en over te dragen tussen sport organisaties, op verschillende gebieden met betrekking tot 
sport en lichaamsbeweging.  Kleine samenwerkingsverbanden zijn vergelijkbaar met de 
‘Voorbereidende Acties op vlak van sport van 2013’. 
 
Kleine samenwerkingsverbanden zijn in het bijzonder innovatieve projecten die gericht zijn op: 
1.  Stimuleren van de sociale integratie en gelijke kansen in de sport, in het bijzonder door het 
ondersteunen van de uitvoering van EU-strategieën, met name de ‘EU Strategie voor 
Gendergelijkheid’, de ‘EU Strategie voor Mensen met een Beperking’ en de ‘EU Richtsnoeren 
inzake Dubbele Loopbanen van Atleten’ (ISBN 978-92-79-31161-1). 
2.   Bevorderen van de Europese traditionele sporten en spelen. 
3.  Ondersteunen van de mobiliteit van vrijwilligers, coaches, managers en medewerkers van 
sportorganisaties zonder winstoogmerk. 
4.  Beschermen van de sporters, vooral de jonge sporters, voor risico’s op vlak van gezondheid en 
veiligheid door het verbeteren van de training- en competitiecondities. 
 
 
 
 
B.  Grote / Klassieke Samenwerkingsverbanden  
 
De uiterste indiendatum is 12 mei 2016. 
Er zullen vermoedelijk 70 projecten worden gefinancierd. 
De toelage per project is maximum € 400.000,-. 
De toelage door de EU is 80% van het totale budget van het project. 
Het voorziene totale budget is € 19.596.966,-. 
De selectieresultaten worden bekend gemaakt in het najaar van 2016. 
De startdatum van de projecten is 1 januari 2017. 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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De prioriteiten bij deze ‘Samenwerkingsverbanden’ zijn het: 
1.  Stimuleren van de deelname aan sport en lichaamsbeweging, met name door ondersteuning 
van de implementatie van de EU-richtsnoeren voor lichaamsbeweging 
2.  Bevorderen van de dubbele loopbanen van atleten, met name door ondersteuning van de 
uitvoering van de ‘EU Richtsnoer inzake Dubbele Loopbanen van Atleten’ 
3.  Bestrijden van het doping gebruik, met name in recreatieve omgevingen 
4. Bestrijden van wedstrijdvervalsing, met name door de ondersteuning van preventie, 
voorlichting en de samenwerking tussen de belanghebbenden 
5.  Bevorderen van het vrijwilligerswerk in de sport 
6.  Steunen van innovatieve en educatieve initiatieven die geweld en racisme, discriminatie en 
intolerantie in de sport bestrijden 
7.  Verbeteren van goed bestuur in de sport 
8.  Stimuleren van sociale integratie en gelijke kansen in de sport, in het bijzonder door 
ondersteuning van de uitvoering van de EU-strategieën, met name de ‘EU Strategie voor 
Gendergelijkheid’ en de ‘EU Strategie voor Personen met een Beperking’. 
 
De toewijzing van middelen aan de verschillende categorieën van samenwerkingsverbanden zal 
ongeveer als volgt zijn: 
 -  25% voor de prioriteiten 1 en 2 
 -  25% voor de prioriteiten 3 en 4 
 -  25% voor de prioriteiten 5, 6 en 7 
 -  25% voor de prioriteit 8 
 
 
C.  Samenwerkingsverbanden m.b.t. de Europese Week van de Sport 
 
De uiterste indiendatum is 21 januari 2016. 
Er zullen vermoedelijk 8 projecten worden gefinancierd. 
De toelage per project is maximum € 150.000,-. 
De toelage door de EU is 80% van het totale budget van het project. 
Het voorziene totale budget is € 1.200.000,-. 
De selectieresultaten worden bekend gemaakt in het voorjaar van 2016. 
De projecten moeten starten tussen 1 april en 1 september 2016. 
 
De samenwerkingsverbanden m.b.t. de Europese Week van de Sport zijn bedoeld om initiatieven 
en activiteiten i.v.m. de Europese Week van de Sport (september 2016) te implementeren.  De 
focus bij deze projecten moet specifiek liggen op één of meerdere van de volgende thema’s: 
educatie, werkplaats, outdoor, fitness centra en sport clubs. 
 
 
D.  Europese sportevenementen zonder winstoogmerk – Europese Week van de Sport 
 
De uiterste indiendatum is 21 januari 2016. 
Er zullen vermoedelijk 12 evenementen worden gefinancierd. 
De toelage per project is maximum € 300.000,-. 
De toelage door de EU is 80% van het totale budget van het project. 
Het voorziene totale budget is € 1.800.000,-. 
De selectieresultaten worden bekend gemaakt in het voorjaar van 2016. 
de evenementen gaan door tijdens de Europese Week van de Sport (september 2016).  
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Maximum 50% van het budget wordt toegewezen aan maximum 3 evenementen rond sport en 
lichaamsbeweging met activiteiten in de gehele EU.  Deze evenementen moeten simultaan 
plaatsvinden op de openingsdag van de Europese Week van de Sport in alle hoofdsteden van de 
deelnemende programmalanden.  Ze moeten ook toegankelijk zijn voor het brede publiek. 
 
Het resterend budget zal toegewezen worden aan kleinere evenementen die moeten 
plaatsvinden in het kader van de Europese Week van de Sport in 2016.  De specifieke data 
waarbinnen deze moeten plaatsvinden worden later bekendgemaakt, maar zullen zeker binnen 
de maand september 2016 vallen. 
 
De subsidie dekt de volgende activiteiten: 
 -  de voorbereiding en organisatie van het evenement 
 -  de organisatie van educatieve activiteiten voor sporters, coaches, organisatoren en vrijwilligers 
in de aanloop naar het event 
 - de organisatie van omkaderende activiteiten rond het sportevenement (conferenties, 
seminaries …) 
 -  de implementatie van vervolgacties (legacies) zoals evaluaties, het opstellen van plannen voor 
de toekomst … 
 -  de communicatie in verband met het onderwerp van het evenement 
 
 
E.  Europese sportevenementen zonder winstoogmerk die niet gerelateerd zijn aan de Europese 
Week van de Sport 
 
De uiterste indiendatum is 12 mei 2016. 
Er zullen vermoedelijk 3 evenementen worden gefinancierd. 
De toelage per project is maximum € 500.000,-. 
De toelage door de EU is 80% van het totale budget van het project. 
Het voorziene totale budget is € 1.500.000,-. 
De selectieresultaten worden bekend gemaakt in het voorjaar van 2016. 
De voorbereiding van het project mag ten vroegste op 1 november 2016 starten en het 
evenement zelf moet in 2017 plaatsvinden. 
 
Deze actie is gericht op het ondersteunen van vrijwilligerswerk in de sport, de sociale integratie 
door sport, gendergelijkheid in de sport, gezondheid bevorderende lichaamsbeweging, de 
organisaties van de Europese Week van de Sport. 
 
De subsidie dekt de volgende activiteiten: 
 -  de voorbereiding en organisatie van het evenement 
 -  de organisatie van educatieve activiteiten voor sporters, coaches, organisatoren en vrijwilligers 
in de aanloop naar het event 
 -  de organisatie van omkaderende activiteiten rond het sportevenement (conferenties, 
seminaries …) 
 -  de implementatie van vervolgacties (legacies) zoals evaluaties, het opstellen van plannen voor 
de toekomst … 
 -  de communicatie in verband met het onderwerp van het evenement 
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Welke doelstellingen en activiteiten beoogt Erasmus+ Sport voor de 

‘samenwerkingsverbanden’ ? 

 
De EU ondersteunt ‘samenwerkingsverbanden’ in de breedtesport die tot doel hebben:  

- het uitbouwen en versterken van Europese netwerken 
- nieuwe samenwerkingsvormen tussen Europese stakeholders 
- het bouwen van synergiën tussen het lokaal, regionaal, nationaal en Europees beleid 

 
Activiteiten die hieronder vallen zijn: 

- uitbouwen van (Europese) netwerken 
- identificeren, bevorderen en delen van goede praktijken 
- voorbereiden, ontwikkelen, implementeren van richtlijnen, aanbevelingen en gedragscodes 

- voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van opleidingsmodules en tools 
- gegevensverzameling omtrent de bovenstaande activiteiten 

 
 

Wat zijn de EU-beleidsprioriteiten waarbij mijn project kan aansluiten? 

 
Het project moet kaderen in de algemene beleidsprioriteiten van de EU en het EU beleid rond 
sport.  Het EU beleid rond sport is vastgelegd in een aantal beleidsdocumenten zoals het Witboek 
Sport, de Mededeling over Sport (2011) en het EU Werkplan voor Sport (2014 – 2017). 
 
Voor veel deeldomeinen van de sport zijn er specifieke beleidsprioriteiten van de EU.  Projecten 
die worden ingediend, moeten aansluiten bij deze specifieke beleidsprioriteiten,  zoals voor 

 -  HEPA, de ‘Council Recommendation on promoting Health Enhancing Physical Activity’ 
 -  de duale carrières, de ‘Guidelines for Dual Careers’ 

Informatie over de Europese Week van de Sport (die in september 2015 voor de eerste keer 
plaatsvond), vindt u op de website van het initiatief. 
 
 

Wie kan deelnemen aan de Erasmus+ Sport ‘samenwerkingsverbanden’ ? 

 
Publieke organisaties en organisaties zonder winstoogmerk uit de programmalanden van de EU 
kunnen leider of partner zijn van de Erasmus+ Sport ‘samenwerkingsverbanden’.  Dit zijn de 28 
lidstaten van  de Europese Unie en 5 niet-lidstaten van de EU: Liechtenstein,  Macedonië, IJsland, 
Noorwegen en Turkije. 
 
Ook publieke organisaties en organisaties zonder winstoogmerk uit alle andere landen van de 
wereld kunnen partner zijn in Erasmus+ Sport ‘samenwerkingsverbanden’, indien hun 
meerwaarde voor het project voldoende wordt aangetoond.  

 
 
Wat zijn de publicatie- en indiendata voor de oproepen? 

 
De publicatie van de oproepen vertoont elk oproepjaar een vergelijkbare cyclus.  De publicatie 
van de oproep vindt doorgaans plaats in het najaar (meestal in oktober), met een voorziene 
indiendatum in het daaropvolgende voorjaar (meestal in mei).  De  ingediende projecten worden 
daarna geëvalueerd.  De geselecteerde projecten worden bekend gemaakt in het najaar (meestal  
in oktober), om te worden opgestart op  1 januari van het daaropvolgende jaar. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0391:FIN:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0391:FIN:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0012:FIN:NL:PDF
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=NL&f=ST%209131%202014%20INIT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:354:0001:0005:EN:PDF
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/dual-career-guidelines-final_en.pdf
file:///C:/braekedi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GQNVUEFZ/ec.europa.eu/sport/week
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_nl.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_nl.htm
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Projecten in het kader van de Europese Week van de sport en volgend op de oproep in het najaar, 
moeten ingediend worden in januari daaropvolgend, met een voorziene opstart in/rond de 
Europese Week van de sport van hetzelfde jaar. 
 
Dit neemt niet weg dat daarnaast kleinere specifieke oproepen gelanceerd kunnen worden. 

 
 
Wat zijn de geldende selectiecriteria bij de projectbeoordeling ? 

 
De jury beoordeelt de samenwerkingsverbanden op de volgende punten: 
 

1. De relevantie van het project (sluit het aan op prioriteiten, beleidslijnen, is het innovatief, 
heeft het een meerwaarde etc.) (30 punten) 

2. De kwaliteit van het opzet (design) en de bijhorende implementatie (is het werkplan 
volledig, duidelijk, gefocust en doelgericht, is de voorgestelde methode toereikend en 
voldoende etc.) (20 punten) 

3. Kwaliteit van het projectteam en het samenwerkingsverband (goeie mix van partners, zijn 
de nodige partners aanwezig, zijn ze complementair, hebben ze expertise) (20 punten) 

4. Verwachte impact en disseminatie van de resultaten (impact van het project, belang van 
opschaalbaarheid en verdere uitrol van het project, belangrijk dat het project duurzaam is en 
nadien op eigen benen kan verdergaan) (30 punten) 

 
De jury beoordeelt de grote sportevenementen zonder winstoogmerk op de volgende punten: 
 

1. De relevantie van het project (sluit het aan op prioriteiten, beleidslijnen, is het 
innovatief,heeft het een meerwaarde etc.) (30 punten) 

2. De kwaliteit van het opzet (design) en de bijhorende implementatie (is het werkplan 
volledig, duidelijk, gefocust en doelgericht, is de voorgestelde methode toereikend en 
voldoende etc.) (40 punten) 

3. Verwachte impact en disseminatie van de resultaten (impact van het project, belang van 
opschaalbaarheid en verdere uitrol van het project, belangrijk dat het project duurzaam is en 
nadien op eigen benen kan verdergaan) (30 punten) 

 
Een winnend projectvoorstel moet minstens 60 punten scoren, en op elk van de vier onderdelen 
minstens de helft van de punten halen.  

 
 
Waar inspiratie halen ? voorbeelden van EU-gesteunde sportprojecten 

 
Erasmus+ Sport is sedert 1 januari 2014 in voege.  Het resultaat van de selectie van de Erasmus+ 
Sport oproepen van juni 2014, januari 2015 en mei 2015 kan je verder op weg helpen om een 
inzicht te krijgen bij jouw overweging om een Erasmus+ Sport project in te dienen. Van de 
geselecteerde projecten zijn ook fiches beschikbaar met een samenvatting van het project en de 
betrokken partners in het project voor de oproep van 2014.   
 
De 9 Vlaamse organisaties die partner zijn in een Erasmus+ Sport 2014 ‘samenwerkingsverband’ 
kunnen jou mogelijk ook op weg helpen bij het overwegen om een Erasmus+ Sport project in te 
dienen. 
 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/selection-results-collaborative-partnerships-eacs1113_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/sport-collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-for-profit-european-sport-events-related_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/sport-collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-for-profit-european-sport-events-not-related_en
https://gallery.mailchimp.com/847a07d7adadd74d733c81099/files/Results_CoPa_final_list_including_descriptions_15_07_09.pdf
https://gallery.mailchimp.com/847a07d7adadd74d733c81099/files/Vlaamse_partners_in_een_Erasmus_Sport_2014_project_01.pdf
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In deze gids vindt u een aantal voorbeelden van Vlaamse projecten die door de EU zijn 
ondersteund. 

 
 
Wat zijn de kenmerken van een geslaagd Erasmus+ Sport projectvoorstel ? 

 
Ga voor een project met een heldere, gefocuste en afgebakende doelstelling, een duidelijk en 
helder  plan van aanpak. 
 
Zorg dat jouw project met voldoende cijfermateriaal en data is onderbouwd. 
 
Becijfer de verwachte impact na de beëindiging van het project. 
 
Focus op duurzaamheid en projecten die na de subsidie zelfstandig kunnen verder gaan (het 
betreft immers geen structurele EU-subsidies). 
 
Let op de samenstelling van een compleet, divers en omvattend team van projectpartners. 

 
 
 
Wat is de grootteorde, het budget en de impact van de Erasmus+ Sport 

‘samenwerkingsverbanden’ ? 

 
Het budget van Erasmus+ Sport is ongeveer € 265 miljoen voor 2014-2020.  Dat is gemiddeld 
ongeveer € 38 miljoen per jaar.  Hiervan werd ongeveer € 19 miljoen toegewezen in 2014, 
ongeveer € 22 miljoen werd toegewezen in 2015.  Er is ongeveer € 33 miljoen voor 2016 voorzien.  
Deze bedragen zullen in de komende jaren verder stijgen, om in 2020 de totale som van ongeveer 
€ 265 miljoen te bereiken. 
 
Voor de Erasmus+ Sport ‘samenwerkingsverbanden’ met indiendatum 12 mei 2016, voorziet de 
EU in 2016 alles samen ongeveer € 24 miljoen voor ongeveer 78 grote en ongeveer 57 kleine 
samenwerkingsverbanden. 
 
 

Wie beheert het Erasmus+ sportprogramma ? 

 
De ‘samenwerkingsverbanden’ van Erasmus+ Sport worden beheerd door het EACEA, het 
Europese uitvoerend agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele zaken en Cultuur.  De EACEA 
website biedt heel wat antwoorden op vragen van geïnteresseerden in Erasmus+ Sport.  EACEA 
staat in voor de publicatie van de oproepen, het verwerken en evalueren van de ingediende 
dossiers, toekenning en opvolging van de projecten, administratieve beheer van de projecten, etc. 
 
Het sportbeleid van de Europese Commissie wordt bepaald door de Sport Unit van de DG EAC 
(Directoraat Generaal voor onderwijs, audiovisuele zaken, cultuur en sport).  De website van de 
DG EAC biedt veel informatie over het Europese sportbeleid en je vindt er ook een lijvige 
bibliotheek met verwijzingen naar relevante publicaties en initiatieven. 

 

http://www.bloso-kics.be/Sporteneu/Documents/130901_Gids_over_Sport_en_de_EU.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://ec.europa.eu/sport/
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Kan ik ook via andere EU-subsidieprogramma’s een aanvraag indienen ? 

 
Ja, het is mogelijk via andere EU-programma’s projectondersteuning voor de sport aan te vragen.  
Het zijn programma’s zoals Horizon 2020 (wetenschap en technologie), het Europees Sociaal 
Fonds, fondsen voor regionale en interregionale ontwikkeling, het EU Burgerschap programma … .  
 
Ook bij de 3 andere deelprogramma’s van Erasmus+, zijn er EU-subsidiemogelijkheden voor 
sportprojecten.  Voor kansen onder Erasmus+ Onderwijs en Erasmus+ Vorming deelprogramma, 
kan je terecht bij EPOS (www.EPOS-Vlaanderen.be).  Voor kansen onder het Erasmus+ Jeugd 
deelprogramma, kan je terecht bij JINT (www.JINT.be).  Voorbeelden hiervan zijn: leermobiliteit 
van een jongere gedurende een paar maanden bij een sportorganisatie in de EU of 
studiebezoeken tussen organisaties.  
 
De EU-subsidiegids van VLEVA (Vlaams-Europees Verbindingsagentschap) geeft een goed 
overzicht van alle EU-subsidieprogramma’ voor de EU-beleidsperiode 2014 – 2020. 

 
 
Praktisch – registreer jouw organisatie tijdig bij de EU 

 
Organisaties die als partner of projectleider wensen deel te nemen aan een Erasmus+ Sport 
projectvoorstel moeten zich registreren bij de Europese Commissie en een unieke PIC-code, een 
unieke identificatie bij de Europese Commissie, aanvragen.  Doe dit vroeg genoeg om rompslomp 
en problemen rond de deadline te vermijden.  

 
 
Praktisch – de volledige procedure rond Erasmus+ Sport projecten verloopt online 

 
De volledige procedure rond het indienen van Erasmus+ Sport projectvoorstellen verloopt online 
via de website van het EACEA. Maak daarbij gebruik van de Erasmus+ programmagids die je 
begeleidt bij de verschillende stappen van het aanvraagproces. Je kan jouw onafgewerkte 
applicatie op elk moment opslaan. Maak jezelf vertrouwd met het systeem en sla jouw 
projectvoorstel in ontwikkeling vanaf de vroegste fase op in het online platform.  
 
 

Waar vind ik informatie en begeleiding over Erasmus+ Sport in Vlaanderen? 

 
Bij het Agentschap Sport Vlaanderen kan u terecht met al uw vragen en kunt u vrijblijvend een 
afspraak maken.  

 

 

http://www.epos-vlaanderen.be/
http://www.jint.be/
http://www.vleva.eu/sites/www.vleva.eu/files/pagina/attachments/vleva_eu_subsidiegids_online_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_nl.pdf
mailto:dieter.braekeveld@cjsm.vlaanderen.be

