
 

                                                        
 

INFORMACIJE NACIONALNE AGENCIJE UPRAVIČENCEM PROGRAMOV ERASMUS+: 
MLADI V AKCIJI IN EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA GLEDE IZVAJANJA 
PROJEKTOV V ČASU PO RAZGLASITVI KONCA EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19 V 
SLOVENIJI 
 
Zaradi pandemije virusa COVID-19, ki močno vpliva tudi na izvajanje evropskih programov Erasmus+: 
Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, je Nacionalna agencija (v nadaljevanju NA) v zadnjih 
mesecih sproti objavljala priporočila prijaviteljem in upravičencem projektov, sprejetih v oba programa. 
Ker se okoliščine in sproščanje ukrepov za preprečevanje epidemije virusa COVID-19, spreminjajo iz 
tedna v teden tako v Sloveniji kot v celotni Evropski uniji, NA objavlja dodatne informacije in usmeritve. 
 
 
UPOŠTEVANJE NACIONALNIH USMERITEV 
 
Urad RS za mladino je 21. 5. 2020 objavil Relevantne informacije za izvajanje programov mladinskega 
dela v smislu preprečevanja okužb z novim korona virusom COVID-19. NA poziva vse upravičence 
programov, da se z informacijami seznanijo in jih pri izvajanju projektov, sprejetih v programa, smiselno 
uporabljajo in upoštevajo navodila pristojnih organov za preprečevanje širjenja virusa, kot je navedeno 
v informacijah URSM, dosegljivih na https://www.gov.si/novice/2020-05-22-informacije-za-izvajanje-
programov-mladinskega-dela-v-casu-sproscanja-ukrepov/ 
 
 
OBVEŠČANJE NACIONALNE AGENCIJE 
 
Tako kot vedno, morajo vse organizacije, upravičenke projektov, 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 odobrene, s tem pa tudi morebitni nastali stroški v projektu.  
 
 
IZVAJANJE SPREJETIH PROJEKTOV 
 
NA je v času trajanja epidemije objavila priporočila prijaviteljem in upravičencem, da naj se 
mednarodnih (fizičnih) aktivnosti v obdobju od maja 2020 do avgusta 2020 ne organizira. Na podlagi 
sproščanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 v Sloveniji in v EU, NA upravičence 
seznanja, da ocenjuje, da so omogočeni pogoji za nadaljevanje izvajanja sprejetih projektov, ki so se 
začeli bodisi pred uvedbo omejitev oziroma so bili sprejeti na prvi prijavni rok v letu 2020. Pri tem NA 
poziva upravičence, da pred začetkom izvajanja in predvsem nastanka morebitnih stroškov, dobro 
preučijo vse informacije pristojnih institucij ter na podlagi le teh, skupaj s partnerji izredno dobro 
pretehtajo izvedljivost zastavljenih projektnih aktivnosti. Ponovno poudarjamo, da mora o vseh želenih 
spremembah v projektih biti NA s strani upravičencev, kot zapisano zgoraj, predhodno obveščena in se 
z njimi strinjati. 
 
 
OBSTOJEČI PROJEKTI, KATERIH AKTIVNOSTI SO ŽE ALI ŠE POTEKAJO IN SO BILI PRIZADETI ZARADI 
COVID-19 PANDEMIJE 
 
Glede konkretnih projektov, ki se zaradi ukrepov zaradi preprečavanja širjenja virusa COVID-19 (zaprtje 
meja, prepoved združevanja,...) niso mogli izvajati in kjer so zaradi tega nastali stroški ter lahko skladno 
s tem upravičenci uveljavljajo višjo silo, 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. 
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2020 R1 ODOBRENI PROJEKTI 
 
NA sporoča, da je z Evropsko komisijo podpisala Delegacijski sporazum za izvajanja programov 
Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2020, s čimer so izpolnjeni vsi pogoji, da 
NA pristopi k podpisu sporazumov za projekte, sprejete v programa na prvem prijavnem roku v letu 
2020. NA tako obvešča, da bo s strani upravičencev popolne vrnjene sporazume podpisala v začetku 
naslednjega tedna in v najkrajšem možnem času tudi izvedla nakazila nepovratnih sredstev, skladno s 
sporazumi. 
Glede izvajanja teh projektov, sprejetih na 2020 R1 roku, veljajo enake usmeritve, kot so zapisane 
zgoraj, pod naslovom izvajanje sprejetih projektov. 
 
INFORMACIJA GLEDE PRIJAVNEGA ROKA R2 2020 
 
NA nadaljuje s postopki obravnave prejetih predlogov projektov v programa Erasmus+: Mladi v akciji in 
Evropska solidarnostna enota na drugi prijavni rok v letu 2020. NA načrtuje, da bo sklepe o sprejetih in 
zavrnjenih projektih v programa objavila predvidoma v predzadnjem tednu meseca julija 2020. 
 
 
11. junij 2020 
 
 
 


