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Detaylı bilgi için:Merkezi Proje 
Nedir?
Erasmus+ Programı, yurt dışında eğitim, öğretim, staj, 
profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik 
aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini destekleyen 
AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe 
programıdır. 

Avrupa Dayanışma Programı gençlerin kendi ülkelerinde 
veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde 
gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde 
bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları 
karşılamayı hedefleyen bir Avrupa Birliği girişimidir.

Programlarda ülke merkezli ve merkezi olmak üzere farklı 
faaliyetler yer almaktadır. 
• Merkezi projeler, merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa 

Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (European Education 
and Culture Executive Agency, EACEA) tarafından 
yürütülür.

• Bu çerçevede, merkezi projelerin başvuruları Yürütme 
Ajansı’na yapılırken, ülke merkezli başvurular AB üyesi 
ya da programla ilişkili üçüncü ülkelerde bulunan ulusal 
ajanslara yapılmaktadır.
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Spor Alanında 
Küçük Ölçekli 
İşbirliği Ortaklıkları
Spor alanında Erasmus+ deneyimi az olan ya da hiç 
olmayan kurum/kuruluşlara ve onların katılımcılarına 
kurumsal kapasiteleri ve deneyimleri doğrultusunda 
uluslararası iş birliği ağları oluşturma, uluslararası 
kapasitelerini artırma, yenilikçi fikir, uygulama ve 
yöntemleri paylaşma fırsatları bulması ve aktif Avrupa 
vatandaşlığını desteklemek ve Avrupa boyutunu yerel 
düzeye taşımak amaçlanmaktadır. Bisiklet turnuvaları, 
çeşitli spor faaliyetleri, yürüyüşler, evde yapılabilecek 
çevrim içi spor aktiviteleri gibi hareketliliği 
desteleyecek muhtelif faaliyetler metodolojiler ve 
stratejilerle harmanlanabilir.

Spor Alanında 
İşbirliği Ortaklıkları 
Spor alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların 
uluslararası iş birliği kapasitelerinin artırılması 
ve ortaklık faaliyetleri aracılığıyla deneyimlerin 
paylaşılması, yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların 
geliştirilmesi, karşılıklı biçimde transfer edilmesi ve 
uygulanması amacıyla ortak faaliyetler geliştirmek 
ve uygulamak suretiyle spor ve fiziksel aktiviteleri 
teşvik etmek amacındadır. Bu faaliyetlere temel spor 
aktiviteleri, profesyonel spor faaliyetleri, işyerinde ve 
günlük hayatta aktif olmayı teşvik etme gibi topluluk 
ve politika seviyesinde bu değişimleri başlatma ve 
uygulamaya yönelik çalışmalar örnek gösterilebilir.

Spor Alanında 
Kapasite Geliştirme
Bu uluslararası eylem bağlamında, proje faaliyetleri 
spor organizasyonlarının kapasitelerini geliştirmeye 
ve güçlendirmeye odaklanmalıdır ve esas olarak, 
eylemin kapsadığı Bölge 1’deki Programla ilişkili 
olmayan üçüncü ülkelerle iş birliği yapılmalıdır 
(Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ). 

Bireylerin kişisel ve sosyal gelişimini teşvik etmek ve 
daha uyumlu topluluklar oluşturmak için bir eğitim 
aracının yanı sıra değerleri teşvik etmek için bir araç 
olarak spor faaliyetlerini ve politikalarını desteklemeyi 
amaçlarlar.
• Ortak spor aktiviteleri ve eğitici yan etkinliklerin 

uygulanması;
• Yeni yaygın öğrenme yöntemleri, araçları, 

uygulamaları ve materyallerinin başlatılması, test 
edilmesi, paylaşılması ve uygulanması;

• Sporda dezavantajlı grupların ayrımcılığı 
konularında farkındalık yaratılması gibi çeşitli 
faaliyetler yapılabilir. 

Kâr Amacı 
Gütmeyen Avrupa 
Spor Etkinlikleri
Avrupa çapında spor etkinliklerinin organizasyonunun 
desteklenmesi için tasarlanmış; sportif faaliyeti ve 
gönüllüğü teşvik etmeyi,  AB’nin kapsayıcılık stratejilerini 
spor aracılığıyla uygulamayı, spor yoluyla sosyal dâhil 
etmeyi, ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi ve spor ve 
fiziksel aktivitelere katılımı teşvik etmeyi amaçlayan 
projedir. Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri 
kapsamında Avrupa Yerel Etkinliği (Tip 1), Avrupa Yerel 
Etkinliği (Tip 2), Avrupa Çapındaki Etkinlikler ve Büyük 
Ölçekli Avrupa Etkinliği olmak üzere 4 farklı etkinlik 
düzenlenebilir. Katılımcı ülkelerde ve/veya AB’nin 
yönetim merkezi olan şehirlerde etkinlik/etkinlikler 
düzenlenmesi temeline dayanan bu projelerde ayrıca 
proje ortağı olan veya proje katılımcısı olan ülkelerdeki 
kurumsal politikaların, en iyi uygulamaların ve bağlam 
analizlerinin toplanması, uluslararası konferans ve 
çalıştayların düzenlenmesi gibi çeşitli yan faaliyetler de 
yapılabilmektedir.


