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Neprofitna europska športska događanja

 Organizacija nad/nacionalnih događanja. 

 Volonterstvo;

 socijalna uključenost kroz šport; 

 ravnopravnost spolova;

 tjelesna aktivnost koja ima povoljan utjecaj na

zdravlje (HEPA);

 provedba Europskog tjedna sporta.
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Tko, što, kako?

 Bilo koje javno tijelo ili organizacija aktivna u području

športa.

 Organizacija obrazovnih aktivnosti za športaše, trenere, 

organizatore i volontere za vrijeme pripreme za događanje;

 događanja;

 sporedne aktivnosti uz športska događanja (konferencije, 

seminari); 

 provedba naknadnih aktivnosti (ocjenjivanja, izrada budućih

planova); 

 komunikacijske aktivnosti povezane s temom događanja.
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Koje aktivnosti nisu prihvatljive u okviru ove mjere?

 Športska natjecanja koja redovito organiziraju

međunarodni, europski ili nacionalni športski

savezi/lige;

 Profesionalna športska natjecanja.

✗
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Financiranje:

Okvirna raspodjela sredstava:

 ≈70% događanja (njih 8) vezano uz fokus programske mjere;

 ≈30% događanja (4) teme za provedbu Europskog tjedna sporta 

(radno mjesto, obrazovanje, klubovi, fitness, outdoor).

 Športska događanja – do 500 000 EUR;

 Europski tjedan sporta – do 300 000 EUR.
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Europski tjedan sporta 

 Inicijativa Europske komisije

 Peta godina zaredom

 37 država

 23.-30. rujna

 Fokus dani

 #BeActive Night

 Ambasadori
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Kako i zašto?

 Poticanje tjelesne aktivnosti građana

 Dostupnost aktivnosti

 Svi aspekti društva

 Šport = tolerancija

 Bliska međuresorna suradnja

 Partneri
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Europski tjedan sporta 2019.

Nacionalna inicijativa #BeActive Svibanj – rujan, Hrvatska

Glavno nacionalno događanje 

#BeCROactive run + School Sport grounds 

CPR

21. rujna, Zagreb

Fokus tema: SPORT CLUBS AND FITNESS 

CENTRES
23.-30. rujna, Hrvatska

Fokus tema: WORKPLACE 23.-30. rujna, Hrvatska

Fokus tema: SENIOR
23. rujna

Zagreb, nacionalna razina (TBC)

Fokus tema: WORKPLACE 25. rujna, Zagreb

Fokus tema: EDUCATION
26. rujna, Zagreb

+ drugi gradovi (nužno odobrenje MZO-a)

#BeActive Night
28. rujna

Zadar + other cities

#BeCROactive awards 5. listopada, Zagreb
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Hvala na pažnji!

Marija Crnković                Iva Petković               

marija.crnkovic@sdus.hr    iva.petkovic@sdus.hr

Savska cesta 28/1

10000 Zagreb

Hrvatska

+385 1 6042 950
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