Različica E+MvA-TCA-NET-2019-002 z dne 3. 9. 2019

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA NA PODPORNIH AKTIVNOSTIH PROGRAMOV
ERASMUS+MLADI V AKCIJI (E+: MVA) IN EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA (ESE)
V LETU 2019
Ti splošni pogoji veljajo za udeležbo na podpornih aktivnostih programov E+: MVA in ESE, ki
jih organizira Movit, nacionalna agencija programov E+: MVA in ESE v Sloveniji, ali
nacionalne agencije programov E+: MVA in ESE iz drugih držav, in so objavljene v Evropskem
koledarju usposabljanj na spletni strani SALTO:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/.
1.

UPRAVIČENI UDELEŽENCI OZ. KDO SE LAHKO PRIJAVI NA AKTIVNOSTI?

Na podpornih aktivnostih lahko sodelujejo osebe, ki ustrezajo profilu udeležencev, navedenem
v posameznem razpisu. Udeleženci morajo biti na dan začetka aktivnosti polnoletni. V izjemnih
primerih, kadar razpisni pogoji tako predvidevajo, je dovoljeno tudi sodelovanje mladoletnih
oseb. V tem primeru je treba Movitu na info@movit.si ob prijavi posredovati tudi izpolnjeno
dovoljenje staršev.
2.

UPRAVIČENE AKTIVNOSTI OZ. NA KATERE AKTIVNOSTI SE SPLOH LAHKO PRIJAVIM?

Movit pušča prijaviteljem proste roke pri izbiri usposabljanj, ki se jim zdijo koristna za njihovo
tekoče ali nadaljnje delo. To pomeni, da se lahko prijavite na katero koli aktivnost, ki je objavljena
v Evropskem koledarju usposabljanj in katere organizator je bodisi nacionalna agencija bodisi
podporni center SALTO (iz katere koli države).
(Pomembno: Če je kot organizator navedena nevladna organizacija (NGO), Movit udeležbe za
sodelovanje ne more podpreti, saj gre najverjetneje za projekt, sprejet v program E+. V teh
primerih se glede udeležbe in stroškov obrnite na kontaktno osebo, navedeno v razpisu.)
3.

FINANČNI POGOJI OZ. KOLIKO ME BO UDELEŽBA STALA?

Sodelovanje na aktivnostih je za izbrane udeležence iz Slovenije brezplačno. Namestitev,
prehrano in program krijejo/krijemo organizatorji aktivnosti, po vrnitvi z aktivnosti pa vam
povrnemo tudi potne stroške v višini 100 % dejanskih stroškov (do maksimalne višine 600,00
EUR). To pomeni, da si pot organizirate in plačate sami oz. vaša organizacija, stroške pa dobite
potem povrnjene po prihodu nazaj.
4.

POSTOPEK PRIJAVE OZ. KAKO SE PRIJAVIM ZA SODELOVANJE NA AKTIVNOSTI?

Pred prijavo obvezno v celoti preberite te Splošne pogoje, saj jih z oddajo prijavnice na
usposabljanje v sistem v celoti sprejemate in z njimi soglašate. Prijavite se tako, da na portalu
SALTO-YOUTH izpolnite ustrezni prijavni obrazec za posamezno aktivnost. O vaši prijavi nas ni
treba posebej obveščati, saj jo vidimo v sistemu SALTO in jo bomo obravnavali skupaj z vsemi
ostalimi prispelimi prijavami po preteku prijavnega roka.
5.

IZBOR UDELEŽENCEV OZ. KAKO VEM, ALI SEM BIL/A IZBRAN/A ZA SODELOVANJE?

Movit po preteku prijavnega roka pregleda vse prejete prijave in na podlagi pogojev razpisa ter
informacij v prijavnih obrazcih naredi predizbor, ki ga posreduje organizatorjem/gostiteljem, ki
ima pri izboru zadnjo besedo in tudi obvesti vse sprejete udeležence. Odločitev organizatorja
glede izbora kandidatov je dokončna. Movit pri izboru poleg kriterijev izbora, navedenih v

razpisu, upošteva tudi kriterij zagotavljanja priložnosti za udeležbo na aktivnostih v tujini čim
večjemu krogu prijaviteljev ter predhodne izkušnje z njimi.
Izbrani kandidati so dolžni po prejemu obvestila o izboru s strani organizatorja pisno (preko epošte) potrditi svoje sodelovanje čim prej oz. najkasneje do roka, določenega v obvestilu.
Pomembno: Svoje sodelovanje morate potrditi tako organizatorjem kot tudi na info@movit.si.
Če kandidat oz. kandidatka svoje udeležbe do roka ne bo potrdil/-a, bo Movit takšno ravnanje
štel kot odpoved udeležbe s strani kandidata oz. kandidatke.
Ko boste na naš naslov poslali potrditev svoje udeležbe, boste od nas prejeli nadaljnja navodila
glede organizacije poti in drugih obveznosti pred in po odhodu.
6.

OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV OZ. KAJ MORAM NAREDITI PRED ODHODOM IN PO
VRNITVI?

Udeleženci s potrditvijo svoje udeležbe na aktivnosti v skladu s predhodno točko sprejemajo
naslednje obveznosti:
a) Potrditev udeležbe na aktivnosti
Izbrani kandidati so dolžni po prejemu obvestila o izboru s strani organizatorja pisno (preko
e-pošte) potrditi svoje sodelovanje čim prej oz. najkasneje do roka, določenega v obvestilu.
Pomembno: Svoje sodelovanje morate potrditi tako organizatorjem kot tudi na
info@movit.si.
b) Izpolnitev vprašalnika pred odhodom
Pred odhodom morate obvezno izpolniti vprašalnik pred odhodom, ki je namenjen
načrtovanju in kasnejšemu spremljanju vašega učenja na aktivnosti.
c) Organizacija poti in zavarovanja
Udeleženci si sam organizirajo pot in morebitno zavarovanje ali vstopni vizum, če je ta
potreben, oz. za to poskrbi njihova organizacija. Upravičene stroške podrobno določa točka
7 teh Splošnih pogojev.
d) Sodelovanje na aktivnosti
Da so upravičeni do povračila, morajo udeleženci sodelovati v celotnem trajanju aktivnosti.
e) Izpolnitev vsebinskega in finančnega poročila o udeležbi na aktivnosti
Udeleženci morajo po vrnitvi z usposabljanja najkasneje v roku 30 dni po zaključku
aktivnosti na info@movit.si posredovati e-sporočilo, ki mora vsebovati:
-

Zadevo/Subject: Zahtevek za povračilo stroškov sodelovanja na aktivnosti v tujini
vsebinsko poročilo v obliki PDF (poročilo izpolnite na spletu in ga po oddaji shranite kot
PDF in pripnete v e-sporočilo),
finančno poročilo v obliki PDF (poročilo izpolnite, natisnete, lastnoročno podpišete,
skenirate in pripnete v e-sporočilo),
Skene vseh finančnih dokazil za stroške, ki ste jih vključili v finančno poročilo (originalnih
računov, vozovnic, vstopnih kuponov itd.)

f) Udeležba na evalvacijskem srečanju Movita
Udeleženci se morajo na povabilo Movita udeležiti evalvacijskega srečanja, ki je lahko
organizirano v roku največ 12 mesecev po dnevu zaključka aktivnosti.
g) Hramba originalne dokumentacije
Upravičenec je dolžan hraniti originalno finančno dokumentacijo še tri leta po nakazilu
sredstev s strani Movita.
7.

UPRAVIČENI STROŠKI OZ. ZA KAJ VSE LAHKO ZAHTEVAM POVRAČILO?

Movit bo za upravičene stroške, ki jih je mogoče (so)financirati, štel:
-

-

stroške javnega prevoza 1 upravičenca od kraja njegovega običajnega prebivališča na
aktivnost in nazaj ter pod pogojem, da je bil prevoz v odhodu začet največ 72 ur pred dnevom
začetka aktivnosti oziroma je prevoz ob povratku zaključen v roku 72 ur po dnevu zaključka
aktivnosti (taksi prevozi so izključeni);
stroške dodatnega zdravstvenega zavarovanja udeležencev v tujini oziroma nezgodnega
zavarovanja za čas trajanja potovanja in sodelovanja na aktivnosti;
stroške plačila taks ali drugih dajatev za pridobitev vstopnega vizuma.

V primeru sodelovanja oseb s posebnimi potrebami se lahko s sredstvi iz programa Erasmus+:
Mladi v akciji oz. Evropska solidarnostna enota krijejo tudi drugi stroški, ki omogočajo
sodelovanje na aktivnosti osebam s posebnimi potrebami ter pod pogojem, da sta se upravičenec
in Movit najkasneje do odhoda na aktivnost preko e-pošte pisno dogovorila za naravo in višino
takšnih stroškov, višina teh stroškov pa je povrnjena v višini 100 % dejanskih stroškov.
Uporaba drugih prevoznih sredstev je dovoljena, pri čemer bodo stroški takšnega prevoza
povrnjeni v višini stroška prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi na podlagi predloženega potrdila
o višini cene vozovnice, iz katere bo poleg cene razvidna tudi relacija prevoza, potrdilo pa ne bo
starejše od treh mesecev.
8.

OBVEZNOSTI IN PRAVICE MOVIT-A OZ. K ČEMU SE OBVEZUJEMO MI IN KAJ LAHKO OD
VAS ZAHTEVAMO?

Movit bo udeležencu, pod pogojem, da ta izpolni vse svoje obveznosti, določene s temi Splošnimi
pogoji, izplačal nepovratna sredstva iz programa Erasmus+ Mladi v akciji oz. Evropska
solidarnostna enota v višini 100 % dejanskih upravičenih stroškov, pri čemer izplačana sredstva
v nobenem primeru ne morejo presegati 600,00 € na udeleženca oz. udeleženko, razen v primeru
izrednih stroškov zaradi sodelovanja oseb s posebnimi potrebami oziroma če je v samem razpisu
ali s strani Movita predhodno določeno drugače.
Nakazilo sredstev bo izvedeno najkasneje v roku 60 dni od prejema popolnega poročila in
obračuna upravičenih stroškov.
Movit si pridržuje pravico, da zavrne vsako predloženo vozovnico ali račun, iz katerega ni razvidna
relacija prevoza, datum storitve ali višina stroška prevoza. V primeru uporabe letalskega prevoza
mora upravičenec priložiti tudi vse vstopne kupone.
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Movit bo kot javni prevoz poleg avtobusov, vlakov, tramvajev in podzemnih železnic štel tudi vse letalske
prevoznike in ponudnike skupinskih prevozov, kot je npr. GoOpti ipd.

V primeru predložitve nepopolne dokumentacije Movit upravičenca po elektronski pošti pozove
k dopolnitvi, kar mora upravičenec storiti v 5 delovnih dneh. Če tega ne stori, upravičenec ni več
upravičen do povračila stroškov s strani Movita.
V primeru, da na vozovnici ali računu ne bo razvidna valuta plačila, se šteje, da je bil strošek
plačan v nacionalni valuti izdajatelja vozovnice oziroma računa. V primeru preračunavanja višine
plačila se upošteva referenčni tečaj ECB na dan začetka aktivnosti po tečaju:
https://www.bsi.si/statistika/devizni-tecaji-in-plemenite-kovine
Movit si pridržuje pravico, da zavrne izplačilo sredstev v primeru prepoznega posredovanja ali
nepopolnega poročila o sodelovanju, ki ga udeleženci ne dopolnijo na zahtevo Movita.
9.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV OZ. KJE LAHKO NAJDEM INFORMACIJE O
OBDELOVANJU MOJIH OSEBNIH PODATKOV?

Movit bo vaše podatke obdeloval skladno z informacijami obdelovanju osebnih podatkov za
posameznike, ki so dostopne na: http://www.movit.si/movit/o-zavodu/dokumenti/.
10.

KOMUNIKACIJA OZ. KAM MORAM POSLATI DOKUMENTACIJO ALI VPRAŠANJA?

Udeleženci morajo vso pomembno komunikacijo v zvezi s svojo udeležbo nasloviti na
info@movit.si. Movit bo za komunikacijo uporabljal e-naslov udeleženca oz. udeleženke, ki je
naveden v prijavi za sodelovanje na aktivnosti.
11.

ODGOVORNOST UDELEŽENCEV OZ. ZA KAJ MORAM POSKRBETI?

Udeleženci so izključno odgovorni za svoje ustrezno zdravstveno in nezgodno zavarovanje v času
potovanja na aktivnost, v času trajanja aktivnosti in v času povratnega potovanja. Movit v
nobenem primeru ni odgovoren za katerokoli škodo, ki so jo udeleženci utrpeli med potovanjem
oziroma zaradi sodelovanja na aktivnosti, oziroma so jo udeleženci v tem času povzročil tretjim
osebam.
12.

ODPOVED SODELOVANJA OZ. KAJ ČE SE AKTIVNOSTI NE MOREM UDELEŽITI?

Če udeleženci odpovedo sodelovanje na aktivnosti po potrditvi svoje udeležbe v skladu s 5. točko
teh Splošnih pogojev, razen v primeru višje sile, kot jo opredeljujeta Vodnik po programu E+ in
Vodnik po programu ESE in ki jo je mogoče utemeljiti z ustrezno dokumentacijo, so udeleženci
odgovorni za morebitne že nastale stroške v zvezi z udeležbo oz. vso škodo, ki je bila z odpovedjo
povzročena Movitu ali njegovemu partnerju v tujini.
13.

PRISTOJNO SODIŠČE OZ. KJE BOMO REŠEVALI MOREBITNA NESOGLASJA?

Movit in upravičenec bosta morebitne nesporazume, vezane na te Splošne pogoje, poskušala
reševati sporazumno. V primeru spora je pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, dne 3. 9. 2019

