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/

/2015

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKAPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia

kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ Sport
Na podstawie art. 18 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:

§1
1.

Wyraża się wolę uczestnictwa w realizacji projektu Youth Sport Development In
European Regions (Rozwój Sportu Młodzieży w Regionach Europejskich) w ramach
programu Erasmus+ Sport.

2.

Wstępny budżet projektu wyniesie ok. 200 000 euro, w tym budżet dla Województwa
Podkarpackiego wyniesie ok. 50 000 euro w roku 2016. Poziom dofinansowania
wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych.

3.

Prace związane z przegotowaniem i realizacją projektu koordynowane będą przez
Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z realizacją programu Erasmus+ Sport Województwo Podkarpackie
podjęło inicjatywę realizacji projektu Youth Sport Development In European Regions (Rozwój
Sportu Młodzieży w Regionach Europejskich). W swej treści nawiązuje on do kluczowych
zagadnień w dziedzinie sportu wskazanych przez Radę Unii Europejskiej: dobre zarządzanie
oraz kształcenie, szkolenie, zatrudnienie i wolontariat.
Prace nad przygotowaniem projektu koordynowane są przez Partnera Wiodącego, to
jest Województwo Podkarpackie, we współpracy z regionami partnerskimi: Kraj Saary
(Niemcy), Kraj Zlinski (Czechy), region Marche (Włochy), hrabstwo Mayo (Irlandia płn.zach.).
Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz zebranie dobrych praktyk
w zakresie zarządzania sportem dzieci i młodzieży na poziomie regionu. Projekt będzie się
składał z dwóch części: informacyjnej oraz praktycznej. W jego ramach partnerzy
zaprezentują nie tylko systemy finansowania i zarządzania sportem, ale także programy
rozwoju wybranych dyscyplin, ze szczególnymi sukcesami wdrażane w poszczególnych
regionach.
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zaangażowane regionalne federacje bądź związki sportowe. Jednym z efektów projektu
będzie stworzenie opracowania stanowiącego rodzaj przewodnika po zarządzaniu i dobrych
praktykach w sporcie młodzieżowym. Długofalowym celem projektu jest stworzenie sieci
doskonałości

i

współpracy

między

różnymi

związkami

i

federacjami

sportowymi

w poszczególnych krajach. Projekt będzie realizowany w terminie 02-11.2016. W tym okresie
w każdym z regionów odbędzie się seminarium szkoleniowe oraz warsztaty praktyczne
w zakresie programów szkoleniowych dyscyplin sportu wskazanych przez partnerów.
W chwili obecnej trwa przygotowanie wniosku aplikacyjnego. Nabór wniosków
zakończy się 14.05.2015.

