
 

                                                        
 

 
Smernice Nacionalne agencije glede uporabe digitalnega sveta pri 
izvajanju projektov, sprejetih v program Erasmus+ v povezavi s 
pandemijo COVID-19  
 
 
V luči izrednih razmer, ki so nastale zaradi pandemije bolezni COVID-19, prihaja do 
prilagoditve programa Erasmus+ na te okoliščine z večjim izkoriščanjem potenciala digitalnega 
sveta. Kot odgovor na nove potrebe, ki izhajajo iz sistemov izobraževanja, usposabljanja ter 
področja mladine ob soočanju s trenutnimi preprekami za fizično mobilnost, Nacionalna 
agencije obvešča, da je pri izvajanju projektov, sprejetih v program Erasmus+, možno za 
obdobje trajanja izrednih razmer ob upoštevanju posebnosti ciljnih skupin vsake podprte 
aktivnosti, uporabiti sledeče prilagoditvene ukrepe po posameznih Ključnih ukrepih, ki 
omogočajo večjo uporabo potencialov digitalnega sveta. 
 
V nadaljevanju predstavljene smernice Nacionalne agencije se nanašajo na podrobno 
tehnično izvedbo programa in pravila financiranja, ki se uporabljajo za posamezno vrsto 
aktivnosti v okviru treh ključnih ukrepov programa Erasmus+ na decentralizirani ravni. 
 
Pri tem Nacionalna agencija ponovno poudarja, da mora upravičenec vsako morebitno 
spremembo pri izvajanju projektnih aktivnosti, predhodno javiti ter uskladiti in s strani 
Nacionalne agencije za vsako spremembo pred nastankom le te, tudi prejeti predhodno 
odobritev.  
 
 
 
Ključni ukrep 1 (vsa področja) in Ključni ukrep 3 (projekti Dialog mladih)  
 
Glede veljavnih pravil financiranja v zvezi s prilagoditvenimi ukrepi v tem obdobju izrednih 
razmer pri aktivnostih v okviru Ključnega ukrepa 1, ki so bile prvotno načrtovane kot 
aktivnosti s fizično navzočnostjo in se jih zaradi koronakrize izvaja kot kombinirane ali 
virtualne, je splošno načelo, ki naj se mu sledi, da naj se kot upravičeni upoštevajo samo 
stroški na enoto v zvezi z organizacijsko podporo, ki se izplačajo enkrat za vsakega 
udeleženca in skupaj krijejo vsakršno obdobje fizične, virtualne ali kombinirane aktivnosti, ki 
jo izvede udeleženec ali udeleženka. To pomeni tudi, da organizacija ostaja odgovorna za 
zagotavljanje vsega, kar je potrebno za kakovostno izvedbo aktivnosti (priprava, podpora med 
aktivnostjo in nadaljnje spremljanje), kot je opredeljeno v referenčnih dokumentih programa, 
ne glede na to, ali se aktivnost izvaja s fizično navzočnostjo, virtualno ali obojim.  
 
Kot izjema od splošnega pravila o dodelitvi sredstev za virtualne aktivnosti se pri aktivnostih 
Erasmus+: Mladi v akciji (projekti mladinskih izmenjav (KU1) in projekti mobilnosti 
mladinskih delavcev (KU1), projekti dialoga mladih (KU3)), kjer običajni stroški na enoto, ki 
jih določa program Erasmus+ za organizacijsko podporo, vključujejo tudi stroške, povezane z 
nastanitvijo in prehrano udeležencev aktivnosti, in se stroški obračunavajo na podlagi trajanja 
aktivnosti v dneh (ne kot enoten in enkraten znesek kot pri drugih področjih), se uporabi drug 
mehanizem in sicer: za aktivnosti oz. obdobja aktivnosti, ki se bodo izvajale virtualno, bodo 
organizacije upravičene do 35 % celotnih stroškov na enoto na udeleženca na dan, ker 
stroški nastanitve in prehrane udeležencev zaradi odhoda v tujino ne bodo nastali. 
 
 



 

 
 

 

                                                        
 

Poleg tega se lahko upravičencem in udeležencem na vseh področjih programa Erasmus+ nudi 
dodatno podporo pri soočanju z dodatnimi težavami, ki izhajajo iz izrednih okoliščin zaradi 
pandemije COVID-19. Tako lahko Nacionalna agencija dovoli (če je to ustrezno utemeljeno z 
naravo projekta in potrebami upravičenca) uporabo proračunske postavke izrednih stroškov 
upravičencev, da se pokrije stroške v povezavi z nabavo in/ali najemom potrebne opreme 
oziroma s storitvami za izvedbo virtualnih in kombiniranih aktivnosti mobilnosti, tudi če v 
proračunski postavki izrednih stroškov v izhodišču sredstva niso bila dodeljena. Podpora, ki se 
jo nudi s tem ukrepom, naj bo namenjena predvsem kritju začasne uporabe opreme in/ali 
storitev (tj. v času trajanja projekta) in ne splošni pisarniški opremi oziroma opremi, ki jo 
sodelujoče organizacije običajno uporabljajo izven okvira projekta. Vendar pa zaradi izredne 
narave okoliščin pandemije COVID-19 Nacionalna agencija lahko odobri tudi upravičene 
nakupe takšne opreme, če so ustrezno dokumentirani in so bistveni, da se omogoči izvedbo 
projekta in ustrezno udeležbo vključenih ciljnih skupin. 
 
 
 
Ključni ukrep 2 (Strateška partnerstva)  
 
V zvezi s Ključnim ukrepom 2 »Strateška partnerstva« kot prvo možnost upravičenci lahko 
uporabijo podaljšanje skupne veljavnosti podpisanih sporazumov o nepovratnih sredstvih za 
do 12 mesecev, kar upravičencem omogoča večjo prilagodljivost, da lahko dosežejo cilje svojih 
projektov v daljšem časovnem obdobju. 
 
Kljub temu pa se zaradi omejevanja negativnega vpliva koronakrize na nekatere projektne 
aktivnosti (projektni sestanki, učne aktivnosti in usposabljanja, aktivnosti razširjanja itd.) in v 
podporo nadaljnjemu izvajanju projektov upravičence naproša, da poskušajo najti možnosti za 
izvedbo aktivnosti v digitalni obliki, če ni mogoče ali zaradi poteka projekta ni ustrezno, da se 
načrtovane aktivnosti preloži na kasnejši čas znotraj dovoljenega trajanja projekta. V teh 
primerih Nacionalna agencija teh odstopanj ne bo obravnavala kot zmanjšanje kakovosti 
splošnega vodenja projekta zaradi sprememb v urnikih. 
 
Pri aktivnostih, kjer je bila v izhodišču načrtovana mobilnost oziroma fizična prisotnost 
(aktivnosti učenja/poučevanja/usposabljanja in multiplikativni dogodki) in bodo izvedene 
virtualno, se bo glede na to, da pravila financiranja v okviru Ključnega ukrepa 2 ne ločujejo 
stroškov organizacije od tistih, ki so povezani s številom udeležencev, uporabil delež ustreznih 
stroškov na udeleženca, ki je določen v Vodniku za prijavitelje. Ta delež se opredeli kot 15 % 
ustreznih običajnih stroškov na enoto. 
 
Poleg tega se omogoča večjo proračunsko fleksibilnost z dvigom deleža sredstev, ki se ga 
lahko s katerekoli od postavk mednarodna projektna srečanja, multiplikativni dogodki, 
aktivnosti učenja/poučevanja/usposabljanja in izredni stroški prenese na druge postavke, in 
sicer z 20 % na 60 %. Namen tega je, da se upošteva situacije, kjer se nekatere od načrtovanih 
aktivnosti, ki vključujejo potovanje (npr. mednarodna projektna srečanja), organizira v 
virtualni obliki in se neporabljena sredstva lahko prenese na druge postavke (npr. 
intelektualni rezultati). Z večjo proračunsko fleksibilnostjo brez zahteve, da upravičenci 
zaprosijo za popravek odobrenega proračuna, bodo imeli upravičenci več nadzora nad 
realizacijo načrtovanih aktivnosti in manj odstopanja od projektnih predlogov. 


