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ERASMUS+: MLADI V AKCIJI IN EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA V
ČASU OTEŽENEGA IZVAJANJA SPREJETIH PROJEKTOV ZARADI PANDEMIJE
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Objava z dne 15. 9. 2020
Pandemija virusa COVID-19 še vedno močno vpliva na izvajanje evropskih
programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, zato
Nacionalna agencija (v nadaljevanju NA) v zadnjih mesecih sproti objavlja
priporočila upravičencem projektov. Okoliščine in ukrepi za preprečevanje
epidemije virusa COVID-19 se spreminjajo iz tedna v teden tako v Sloveniji kot v
celotni Evropski uniji, zato NA redno osvežuje informacije, kot tudi objavlja
spremenjene usmeritve in priporočila. Upravičence zato pozivamo, da redno
spremljajo obvestila NA.
IZVAJANJE SPREJETIH PROJEKTOV
NA ugotavlja, da se od junija naprej, ko je nastopilo sproščanje do takrat veljavnih
ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19, lahko dokaj nemoteno
izvajajo projekti Erasmus+: Mladi v akciji v Ključnem ukrepu 3, kot tudi
solidarnostni projekti v okviru Evropske solidarnostne enote, saj je pri obojih
možno izvajanje aktivnosti zgolj na lokalni ravni. Hkrati se dokaj nemoteno
izvajajo tudi nacionalni projekti prostovoljstva in nacionalni projekti zaposlitev, kot
tudi čezmejni projekti prostovoljstva v okviru programa Evropska solidarnostna
enota, kjer se udeležen-ka/ec projekta, četudi prihaja iz države, ki ni na t.i.
zelenem seznamu, odloči za sodelovanje v projektu in obvezno karanteno ob
prihodu v Slovenijo, na katero se predhodno pripravi z gostiteljsko organizacijo.
Za kratkoročne projekte mednarodnih mobilnosti, to je mladinske
izmenjave in mobilnosti mladinskih delavcev v okviru Erasmus+: Mladi v
akciji, NA v dogovoru z Uradom RS za mladino, upravičencem trenutno
odsvetuje izvajanje teh sprejetih projektov, dokler ne nastane ustrezna
epidemiološka situacija za izvedbo projekta tako v državah partnericah, kot tudi v
Sloveniji. NA pri tem upravičence opominja, da je potrebno spremljati in upoštevati
epidemiološko stanje v vseh državah partnericah sprejetega projekta in ne zgolj v
Sloveniji.
NA je v vmesnem času upravičencem izdajala potrdila o sprejemu udeležencev na
projekte, sprejete v program Erasmus+ in/ali Evropska solidarnostna enota, ki so
olajšala prehod meje, skladno z veljavnimi predpisi. Skladno z odločitvijo NA, da
trenutno odsvetuje izvajanje sprejetih projektov kratkoročnih mednarodnih
mobilnosti (mladinskih izmenjav in mobilnosti mladinskih delavcev), NA obvešča,
da teh potrdil do nadaljnjega za te vrste projektov ne bo več izdajala. Še
vedno pa bo NA ta potrdila izdajala bodočim udeležencem projektov čezmejnega
prostovoljstva ter zaposlitev in pripravništev, kot tudi potrdila o sredstvih za
preživljanje, z namenom vstopa v državo, kot tudi morebitne pridobitve vizuma.
Glede na zapisano, upravičence kratkoročnih projektov mednarodnih mobilnosti
(mladinskih izmenjav in mobilnosti mladinskih delavcev) pozivamo, da v kolikor
aktivnosti trenutno ni/ne bo možno izvesti v načrtovanem obdobju, to sporočijo NA
in se dogovorijo, v kolikor je/bo potrebno, za podaljšanje projekta ter
sklenitev aneksa k sporazumu o nepovratnih sredstvih.

UPOŠTEVANJE NACIONALNIH PRIPOROČIL IN NAVODIL
NA poziva vse upravičence programov, da pri izvajanju projektov, sprejetih v
programa, upoštevajo in smiselno uporabljajo priporočila in navodila pristojnih
organov za preprečevanje širjenja virusa. NA priporoča redno spremljanje spletne
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://www.nijz.si/.
OBVEŠČANJE NACIONALNE AGENCIJE
Vse organizacije upravičenke projektov morajo skladno s podpisanimi sporazumi
NA sproti sporočati morebitne spremembe glede izvajanja sprejetih projektov in
predvsem spremembe aktivnosti projektov, s katerimi se mora NA predhodno
strinjati. V primeru, da NA o spremembah ni predhodno obveščena in jih
predhodno ne odobri, takšne spremembe ob pregledu končnega poročila
upravičenca s strani NA ne bodo sprejete, ob tem nastali morebitni stroški
v projektu, pa s strani NA ne bodo odobreni.
OBSTOJEČI PROJEKTI, KATERIH AKTIVNOSTI SO ŽE ALI ŠE POTEKAJO IN
SO BILI PRIZADETI ZARADI PANDEMIJE COVID-19
Glede konkretnih projektov, ki se zaradi ukrepov za preprečevanja širjenja virusa
COVID-19 (zaprtje meja, prepoved združevanja ipd.) niso mogli izvajati in kjer so
zaradi tega nastali stroški ter lahko skladno z določili programa upravičenci
uveljavljajo višjo silo, še vedno veljajo predpisani postopki, skladno s sporazumi,
kot jih je NA že objavila, to je, da upravičenec stopi v kontakt s skrbnikom
sporazuma na NA in se v sodelovanju z NA dogovori za primerno ukrepanje.
MOŽNOST IZVAJANJA VIRTUALNIH AKTIVNOSTI
Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota kot odgovor na otežene možnosti
izvajanja mednarodnih učnih mobilnosti, ki so posledijca pandemije COVID-19,
poleg možnosti zamika izvajanja projektov in/ali aktivnosti, omogočata tudi
izvajanje prilagojenih oblik aktivnosti, t.i. virtualnih mobilnosti. Za izvedbo
virtualnih oz. delno virtualnih aktivnosti mora upravičenec z NA skleniti aneks k
sporazumu, ki bo določil pogoje izvedbe virtualne mobilnosti in prilagojene višine
prispevkov na enoto. Obvestilo o tem je objavljeno na spletni strani NA.

