
Erasmus+ -Sport  2021-2027

-Eurooppalaista liikunta- ja urheilusektorin
yhteistyötä

#ErasmusPlusFi 



• Suljethan mikrofonin 
esityksen ajaksi.

• Webinaari 
tallennetaan. 
Materiaalit ja 
webinaarilinkki 
löytyvät 
verkkosivuiltamme 
webinaarin jälkeen. 

• Kysymyksiä voi 
kirjoittaa esityksen 
aikana chattiin. 
Käsitellään niitä 
jokaisen session 
lopuksi. 

Erasmus+ Sport 2021-2027  

-ohjelman tausta

-painopisteet  -hanke-elementit

Erasmus+ Sport hakuprosessi 

-Keskitetty hakumenettely 

-hankesuunnitelma, aikataulu

Kysymyksiä & kommentteja                 

Webinaarin ohjelma 



Mistä on kyse?
• Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus: artikla SEUT 165 

”()..unioni myötävaikuttaa Euroopan urheilun edistämiseen ottaen huomioon sen erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen 
perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän.”

• EU:n urheilualan työsuunnitelma 2021-2024 (EU Work Plan for Sport priorities)

(urheilun integriteetin ja arvojen suojeleminen, sosioekonomiset ja ympäristöön liittyvät ulottuvuudet sekä urheilun ja 
terveyttä edistävän liikunnan harrastamisen edistäminen)

• Erasmus+ ohjelmapäätös (2021-2027) edistää urheilun eurooppalaista ulottuvuutta, joka  
täydentää EU:n urheilualan työsuunnitelmaa -> Erasmus+ Sport hankkeet 

Faktatietoa liikunnasta ja urheilusta EU:ssa (Euroopan komission sivu) 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/143/sport


Erasmus+ (2021-2027) yleiset painopisteet



Erasmus+ Sport painopisteet
) 



Projekti-idea

• Tavoite/tavoitteet (ehdotuspyyntö ja ohjelmaopas) 

• Kohderyhmä 

• Eurooppalainen lisäarvo (linkit politiikka-asiakirjoihin)

• Toimenpiteet (1-5 työpakettia ns. work packages) 

• Aikataulu 

• Vaikutukset/tulokset ja niiden levitys 

• Talous                                                 Lisätietoa:  Erasmus+ programme guide 2021

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en


ERASMUS+ SPORT hankemuodot 

Yhteistyöhankkeet (cooperation partnerships)

• Pienimuotoiset kumppanuushankkeet: vähintään 2 tahoa 2 
maasta EU-avustus: 30 000€ / 60 000 € 

• Kumppanuushankkeet: vähintään 3 tahoa 3 maasta
EU-avustus: 120 000€ / 240 000€ / 400 000€

Eurooppalaiset urheilutapahtumat (ei kaupalliset)

• Eurooppalaiset tapahtumat: 10 tahoa / 10 maata 450000€

• Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (I): 3-5 tahoa / 3-5 
maata 200 000€

• Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (II): 6 tahoa / 6 
maata 300 000€

Turku 2011, Eurocultured ©Sanna Moisala



Euroopan koulutuksen ja kulttuurin 
toimeenpanovirasto (EACEA) 

• Vastaa Erasmus+ Sport 
hakumenettelystä ja hankkeiden 
hallinnosta.  

• Erasmus+ Sport hankkeiden 
koordinoivat tahot 
sopimussuhteessa EACEA:han



EU Funding & Tender -portaali 

-kaikki Erasmus+ Sport hakuun liittyvät dokumentit
-ohjeistus hakemuksen täyttämiseen (guidelines) 
-hakemus + ladattavat hakemuksen liitteet

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home






Hakumenettely / hankkeiden arviointi 

• Sähköinen hakumenettely EU Funding ja tenders portalin kautta.

• Jokainen hankkeessa mukana olevalla taholla tulee olla PIC-koodi (9-numeroinen 
luku). PIC-koodin luominen ei vielä velvoita mihinkään. 

• Kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset arvioidaan.

• Jokainen arvioitu hakemus pisteytetään (kaksi arvioitsijaa). Jokainen hakemus 
saa kirjallisen palautteen hankesuunnitelmastaan.

• Arviointiskaala on 1-100 pistettä. Hankkeen merkitys, hankesuunnitelma ja 
toteutus, partnerikonsortio ja yhteistyön toteuttaminen sekä vaikutus. 
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ERASMUS+ SPORT DEADLINE: 
20.5.2021 (CET 17.00)



Hyvä Erasmus+ Sport hakemus on 

Johdonmukainen (ongelmat/ratkaisut, kohderyhmät, aktiviteetit, budjetti, 
tavoitteet / resurssit / osaaminen = punainen lanka) 
Yksinkertainen (tavoitteet, lähestymistapa) 
Näyttöön perustuva (ennakkoarviointi, nykytila)
Selkeä (kuvaa hyvin tarpeet ja tavoitteet)  
Suunnitelmallinen (mitkä toiminnot, milloin, kuinka kauan, ja millä resursseilla)  
Täsmällinen (älä pidä itsestäänselvyytenä mitään tietoa, hakemuksessa oleva tieto 
arvioidaan)
Rajattu (ehdotus ei koske globaalia ratkaisua mutta auttaa hankkeen ongelman 
ratkaisemisesta)



Lähde: Erasmus+ Programme guide 2021 
(ohjelmapas myös suomeksi) 











Aikataulu 2021 



ERASMUS+ SPORT
2021-2027 

470 miljoonaa 
euroa 

ERASMUS+ SPORT 2021
41,6 milj. €

PIENIMUO-
TOISET 

KUMPPANUUS
-HANKKEET 

7 milj. €

KUMPPANUUS
HANKKEET

30,6 milj. € 

VOITTOA 
TAVOITTELEMAT-

TOMAT 
URHEILUTAPAH-

TUMAT 
4 milj. €

Lähde: komission esitys Sportinfoday 23.3.2021



Pilottiprojektit / ehdotuspyynnöt  07/2021

Sport as a tool for 
integration and 

social inclusion of 
refugees

2 milj. €

Grassroot sport 
programmes and 

infrastructure
innovation

2 milj. €

Building 
investigative

capacity to better
fight doping in 
sport in Europe

1,5 milj. € 

Lähde: komission esitys Sportinfoday 23.3.2021



Lisätietoa:

• Komission ja Erasmus+ Sport hakua koordinoivan EACEAn 23.-24.3 järjestämän 
Sport Info Dayn 2021 materiaalit ja tallenne: Erasmus+ Sport Info DAy 2021 
materiaalit

• Erasmus+ Sport vuoden 2021 hakukierroksen dokumentit löydät: EU Funding and 
tenders portal

• Erasmus+ Sport -ohjelmasta suomeksi löydät sivuiltamme (päivittyy kun 
ohjelmaopas on julkaistu):  Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle

• Erasmus+ Sport Euroopan komission sivuilla: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sport_en
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https://www.eacea-events.eu/website/4163/erasmusplussportinfoday2021-information/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/eplus2027
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus-ohjelma-2021-2027/erasmus-liikunnalle-ja-urheilulle-sport
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sport_en


KIITOS!

Kysymyksiä & kommentteja

#ErasmusPlusFi
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Erasmus+ Sport yhteyspiste / Opetushallitus

Terhi Liintola
puh. 0295 338 504 

terhi.liintola@oph.fi

Twitter: @BeActive_Finland

Instagram: @BeactiveFi

mailto:terhi.liintola@oph.fi

