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Erasmus Plus is the European Union programme for Education, Training, Youth and Sports for 2014-2020 The Programme is made 
up of three so-called “Key Actions” and two additional actions. They are managed partly at the national level by National Agencies 
and partly at the European level by the EACEA. The European Commission is responsible for Erasmus+ policies and oversees the 
overall programme implementation. Its budget of €14.7 billion will provide opportunities for over 4 million Europeans to study, 
train, gain experience, and volunteer abroad.  

The Sport Chapter in the Erasmus+ Programme aims to support European partnerships on grassroots sport in order to pursue the 
following objectives:
• Tackle cross-border threats to the integrity of sport, such as doping, match fixing and violence, as well as all kinds of intolerance 
and discrimination;
• To promote and support good governance in sport and dual careers of athletes;
• To promote voluntary activities in sport, together with social inclusion, equal opportunities and awareness of the importance of 
health-enhancing physical activity, through increased participation in, and equal access to sport for all.

Particular focus will be put on projects that address grassroots sports.

КАКВО Е ЕРАЗМУС + СПОРТ
Еразъм Плюс е програмата на Европейския съюз за образование, обучение, младежки 
дейности и спорт за 2014-2020 г. Програмата се състои от три т.нар. „Основни 
дейности” и две допълнителни дейности. Те се управляват отчасти на национално 
равнище от националните агенции и отчасти от европейското равнище от EACEA. 
Европейската комисия отговаря за политиките на Еразъм + и следи за цялостното 
изпълнение на програмата. Бюджетът на програмата, в размер на 14,7 милиарда 
евро, ще предостави възможности на над 4 милиона европейци да следват, да се 
обучават, да придобият опит и да участват в доброволчески инициативи в чужбина.
Разделът Спорт от програма Еразъм + има за цел да подкрепи европейските 
партньорства за масов спорт, за да постигне следните цели:
• Справяне с трансграничните заплахи за почтеността в спорта, като допинг, 
уговаряне на мачове и насилие, както и всички видове нетърпимост и 
дискриминация;
• Да насърчава и подкрепя доброто управление в спорта и двойната кариера на 
спортистите;
• Да насърчава доброволческите дейности в спорта, социалното приобщаване, 
равните възможности и осъзнаването на важността на физическата активност, 
подобряваща здравето, чрез засилено участие и равен достъп до спорт за всички.
Особено внимание ще бъде отделено на проекти, които се занимават с масови 
спортове.
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THE LOCAL INTEREST COMMITTEES
Local Interest Committees are composed by the most representative local sport association and public bodies dealing with health 
and sport promotion with special reference to water sports such as Municipalities, Watersports Federations, Sport clubs and 
associations, Universities, Schools.
The members of each LIC will contribute to the project by sharing their experiences and best practices during the project 
implementation with special reference to the following actions: K-Lab (Knowledge Lab, Sport for all path, Sport for all Fest/ WoW 
survey). They will contribute to the formulation of common strategies to reach the project’s goals. 

FINAL CONFERENCE 
A final conference will present project results including best practices, activities and survey. LICs representatives, experts and 
decision makers from all countries are invited to attend in order to discuss how to implement a common strategy involving 
national/local sport policy makers and sport associations/clubs so to share results and favor the adoption of measures able to 
facilitate the water sports practice in each country of intervention. 

МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ПО ИНТЕРЕСИ
Комисиите по интереси се състоят от най-представителните местни спортни асоциации и 
обществени органи, занимаващи се с поощряването на здравето и спорта със специално 
внимание към водните спортове, като общини, федерации по водни спортове, спортни 
клубове и асоциации, университети, училища.
Членовете на всеки МКИ ще допринесат за проекта, като споделят своя опит и най-добри 
практики по време на проекта изпълнение с особено внимание към следните действия: K-Lab 
(Лаборатории на знанието, спортен лагер „Спорт за всички”, Празник „Спорт за всички”/ 
WoW проучване). Те ще допринесат за формулирането на общи стратегии за постигане на 
целите на проекта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
Заключителната конференция ще представи резултатите от проекта, включително най-
добрите практики, дейности и проучване. Представители на LIC (МКИ), експерти и лица, 
отговорни за вземането на решения от всички страни, са поканени да присъстват, за 
да обсъдят как да прилагат обща стратегия, включваща национални / местни политици и 
стратези в областта на спорта, както и спортни асоциации / клубове, които да споделят 
резултати и да подкрепят приемането на мерки, способни да улеснят практикуването на 
водните спортове във всяка държава-участник.

WOW SPECIFIC GOALS
To increase the accessibility of water sports reducing barriers that limit the possibilities of social inclusion, the promotion of equal 
opportunities and the “sport for all” approach principle 
To strengthen volunteers skills in organization and management of activities and events of water sport associations by improving 
their role as professional providers of personal services to local communities 
To remove cultural barriers in young people and adults, especially among families, teachers and school administrators, that limit 
water sports practice thanks to the transfer of technical, environmental and cultural knowledge 
To reduce the early dropout phenomenon in water sports through new innovative methods of teaching, couching and educating to 
“sport for all” values 
To enhance the perception of water sports role in young people education through new forms of collaboration between the 
different actors of civil society 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА WOW
• Да се увеличи достъпността на водните спортове, като се намалят бариерите, които 
ограничават възможностите за социално включване, насърчаването на равните възможности 
и принципа на „спорт за всички“.
• Да укрепи уменията на доброволците в организацията и управлението на дейностите и 
събитията на сдруженията по водни спортове, като подобри ролята им на професионални 
доставчици на лични услуги на местните общности
• Премахване на културните бариери, които ограничават практиката на водните спортове, 
чрез трансфер на технически, екологични и културни познания сред младите и възрастните 
хора и особено сред семействата, учителите и училищните администратори.
• Намаляване на ранното отпадане от водните спортове, чрез нови иновативни методи на 
преподаване, усъвършенстване и обучение в духа на „спорт за всички”
• Да се засили възприемането на ролята на водните спортове в образованието на младите 
хора чрез нови форми на сътрудничество между различните участници на гражданското 
общество.

WHAT IS WAVE ON WAVE
THE WAVE ON WAVE PROJECT “WATER SPORTS FOR YOUNG 
PEOPLE’S PHYSICAL ACTIVITY” DESIGNED AND PROPOSED BY THE 
MUNICIPALITY OF PESARO FALLS WITHIN THE COLLABORATIVE 
PARTNERSHIPS FUNDED UNDER E+ AND IN PARTICULAR RELATING 
TO THE IMPLEMENTATION OF THE FOLLOWING EU OBJECTIVE:
• SPREAD THE PRACTICE OF AMATEUR SPORTS TO IMPROVE HEALTH 
AND QUALITY OF LIFE OF THE PEOPLE;
• STIMULATE THE SPREAD AND KNOWLEDGE OF GOOD PRACTICES 
WITHIN THE EU;
• CREATE TRANSNATIONAL NETWORKS OF RELATIONS STIMULATING 
INTEGRATION AMONG MEMBER STATES. 

КАКВО Е WAVE ON WAVE
ПРОЕКТЪТ WAVE ON WAVE „ВОДНИ СПОРТОВЕ ЗА 
ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА“, ЗАМИСЛЕН И 
ПРЕДЛОЖЕН ОТ ОБЩИНАТА PESARO, ПОПАДА В РАМКИТЕ 
НА ПАРТНЬОРСТВАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, ФИНАНСИРАНИ 
ПО E + И ПО-СПЕЦИАЛНО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА СЛЕДНАТА ЦЕЛ НА ЕС:
• РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАНЕТО НА 
ЛЮБИТЕЛСКИЯ СПОРТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И 
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА;
• СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И ПОЗНАВАНЕТО 
НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАМКИТЕ НА ЕС;
• СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИ МРЕЖИ ОТ 
ОТНОШЕНИЯ, СТИМУЛИРАЩИ ИНТЕГРАЦИЯТА МЕЖДУ 
ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТ 1. KNOWLEDGE 
LAB(KLAB)
Лаборатория и кръгли маси 
за споделяне на идеи, 
проблеми, опит и добри 
практики, свързани с:
• Водни спортни дейности и 
управление
• Методи на обучение и 
спортно образование за 
младите хора
Лабораториите за знания се 
състоят в организиране на 
срещи, семинари и кръгли 
маси, посветени на водните 
спортове.
Основна цел на тази 
дейност е да очертае и да 
обсъди различните подходи, 
методологии и най-добри 
практики, разработени в 
областта на спортното 
образование, дейностите 
и управлението на местно 
ниво. КЛАБ обединява 
експерти от широк кръг 
области. Техническите 
експерти, идващи от 
петте местни спортни 
екосистеми, определят 
иновативни стратегии и 
методологии, адресирани 
към предварително 
идентифицираните нужди.

ДЕЙНОСТ 3. SPORT FEST
Спортният празник е 
специално популяризиращо 
събитие, което се 
провежда във всеки град, 
участващ в проекта. През 
двата дни на празника 
ще бъдат разпространени 
достигнатите резултати 
от Дейности 1 и 2, за да 
може обществеността да 
се запознае с ползите от 
практикуването на водни 
спортове. 
Истинска лаборатория 
за открито, където 
младите хора, училищата 
и семействата ще открият 
очарованието на водните 
спортове и ще се 
вдъхновят.

ДЕЙНОСТ 2. SPORT PATH
Спортният лагер е 
интензивно събитие на 
спорта и социализацията.
Междукултурен обмен и 
съвместно пилотно действие 
за прилагане и оценка на 
методологиите и подходите, 
разработени в рамките на 
Дейност 1.
Sport Path е 
мултидисциплинарен кампус, 
предназначен предимно за 
млади хора в училищна 
възраст, където дейностите 
и методологиите, включени 
в общата стратегия, се 
тестват според подхода 
на живите лаборатории. 
Спортни експерти от всички 
участващи страни ще 
ръководят дейностите за 
спортуващи деца, както и 
за учениците без предишен 
опит.

ACTIVITY 1. KNOWLEDGE LAB (KLAB) 
Laboratory and round tables to share 
ideas, problems, experiences and best 
practices related to: 
• Water sport activities and 
management 
• Training methods and sport education 
for young population 

The knowledge labs consist in the 
organization of meetings, seminars and 
round tables dedicated to water sport. 
Main goal of this activity is to map and 
to debate the different approaches, 
methodologies and best practices 
developed in sport education, activities 
and management at local level. 
The KLABs brings together experts from 
a very broad range of fields. Technical 
experts coming from the five local sport 
ecosystems define innovative strategies 
and methodologies to address 
previously identified needs.

ACTIVITY 3. SPORT FEST
The Sport Fest is a special 
dissemination event that take place in 
every city involved in the project. During 
two days of fest, the results of activities 
1 and 2 will be spread among civil 
society so to make it acquainted with 
the benefits offered by water sports. A 
veritable open space laboratory where 
young people, schools and families will 
discover these fascinating sports and 
get inspired.

ACTIVITY 2. SPORT PATH 
The sport path is an intensive 
happening of sport and socialization. 
An intercultural exchange and a joint 
pilot action to implement and evaluate 
the methodologies and approaches 
developed within Activity 1. 
Sport Path is a multidisciplinary 
campus mainly for young people of 
school age where the activities and 
methodologies included in the common 
strategy are tested according to a living 
lab approach. Sport experts from all 
countries involved will supervise the 
activities of young practitioners and also 
students with no previous experiences.

MAIN ACTIVITIES

SEPTEMBER
1st SPORT FOR ALL FEST

All partners

MARCH
KICK OFF

Pesaro/Italy

JUNE
1st KNOWLEDGE LAB

Nancy/France

AUGUST
1st SPORT FOR ALL PATH

Getxo/Spain

2017

BULGARIA
Yacht Club “Capt. 
Georgi Georgiev
Port Varna”
B

SLOVAKIA
A.D.E.L.
Association for 
Development, 
Education and Labour

ITALY
PESARO MUNICIPALITY

FRANCE
SPORT NAUTIQUE

DE NANCY

SPAIN
GETXO KIROLAK

PROJECT PARTNERS

MARCH
2nd KNOWLEDGE LAB

Varna/Bulgaria

AUGUST
2nd SPORT FOR ALL PATH

Pesaro/Italy

NOVEMBER
FINAL CONFERENCE

Getxo/Spain

2018

SEPTEMBER
2nd SPORT FOR ALL FEST

All partners


