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                   ОСНОВНИ ФАЗИ НА ПРОЕКТА 

Основните фази на проекта включват : 

 Мулти-функционален уеб сайт стартиращ от 

септември 2015. 

  Уеб сайтът на проекта www.eoneproject.eu    e   

замислен  като инструмент за вътрешна комуникация 

между партньорите и  за външна комуникация, 

промотираща и разпространяваща цялата 

информация и принципи на проекта  и на Програмата 

Еразъм + Спорт. 

 Създаване на Национални информационни звена, 

стартиращи от септември 2015. Националните 

информационни звена са местните офиси за 

промотиране на проекта и на партньорската 

мрежа. Всеки партньор отговаря за развитието на 

собственото инфо звено и на всички материали. 

 „E-ONE Предизвикателство“ – Това е насочено 

към младите Европейски граждани. Участниците 

трябва да планират проект  за преоценка на 

застроената територия посветена на спортовете 

на открито. От юни 2015 партньорите стартират 

работата в тази област. Участници могат да бъдат 

всички европейски граждани. За информация за 

времето и за детайли за условията за участниците, 

проверете на www.eoneproject.eu . 

 Изпълнение на основното събитие, наречено „E-

ONE Дни“ – септември 11 – 13 2015. Този 

Фестивал на спортовете и дейностите на открито е 

главното събитие по проекта, с домакин град 

Терни (регион Умбрия, Централна Италия) в 

живописната обстановка на водопадите 

Marmore . Това е очарователно природно 

наследство, най-високият водопад в Европа, ще 

бъде приказна настройка за това събитие, през 

което време много области и територии ще бъдат 

представени от партньорите в проектаната мрежа. 

 Подписване на програмен Договор за официално 

създаване на E-ONE мрежа – юни 2016. 

 

http://www.eoneproject.eu/
http://www.eoneproject.eu/


 

                              E-ONE  ПРОЕКТ 

Проектът „Европейска мрежа опит на открито“ е 

Европейски проект развиващ принципите на 

Програмата Еразъм +, Партньорско сътрудничество в 

областта на спорта, (Договор 2014-3140 / 020-001). Той 

беше замислен след изследване на проблемите на 

затлъстяването и заседналия начин на живот 

предизвикващи сърдечносъдови, дихателни и 

метаболитни заболявания.  Тези разстройва в днешно 

време, наблюдаващи се общо сред младите хора в цяла 

Европа, са реално  тревожна и бърза необходима 

интервенция.  

От това наблюдение, проектът  E-ONE беше разработен с 

основна цел  разпространение на опита на спортовете 

на открито и неорганизираните спортни дейности 

сред природата, както и на концепцията „Спорт за 

всички“.  Настоящият  проект произхожда от желанието 

за обмен на информация и добри практики и сравнение 

на модели/стандарти относно опита и промотирането на 

дейности на открито, сред Европейските теми на 

различни нива. Целта е да се идентифицират общи 

стратегии за защита, промоция и развитие на спорта 

на открито. Дейностите са адресирани към младите хора 

(стиденти, доброволци и др.) с цел да се гарантира 

споделянето на съществено културно и социално 

наследство на младата генерация. Комуникацията и 

разпространението са дейности със стратегическа роля в 

проекта. Използването на новите информационни и 

комуникационни технологии и медия средства от 

младите хора са ключов инструмент за прилагането на 

проекта. 

Решаваща стъпка на проекта ще бъдат  „E-ONE Дни“, 

Европейско събитие, с домакин град Терни (регион 

Умбрия, Централна Италия) в живописната обстановка 

на водопадите Marmore . По време на Фестивала много 

участници  в спортовете на открито от страните 

партньори по проекта ще вземат участие. Те ще имат 

шанса да открият тази живописна област и да 

практикуват спортове на открито. По същото време те 

ще могат да представят  своите собствени страни и 

традициите в спортовете на открито. Фестивалът ще бъде 

със свободен достъп за всички Европейски граждани. 

 


