OBVESTILO NACIONALNE AGENCIJE GLEDE PRIČAKOVANIH ZAMUD PRI
UVELJAVLJANJU PROGRAMA

Uveljavljanje novega programa Erasmus+ spremljajo številne zamude na različnih
ravneh izvajanja programa, o čemer namerava v tem tednu posebno sporočilo
objaviti tudi Evropska komisija. Začetek zamud je že pozni sprejem Uredbe Sveta in
Evropskega Parlamenta o uveljavitvi programa Erasmus+, ki je bila sprejeta šele v
decembru 2013 in ne do poletja 2013, kot je bilo prvotno načrtovano.
Ena izmed zamud, ki izhaja iz poznega sprejema Uredbe, se nanaša na sodelovanje
držav – nečlanic EU kot programskih držav, saj so se postopki za njihovo vključitev
lahko začeli šele po sprejemu Uredbe. Tako so Norveška, Islandija in Lihtenštajn
vstopile med programske države šele z 17. majem 2014, Republika Makedonija 4.
junija 2014, na zaključek postopkov za vstop Republike Turčije pa še čakamo in ga
pričakujemo do konca junija 2014.
MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+ za področje mladine (v
nadaljevanju: nacionalna agencija), je v skladu s predpisanim časovnim okvirom s
strani Evropske komisije izvedla vse postopke sprejema ob prvem prijavnem roku
programa Erasmus+ v letu 2014 ter objavila svoj sklep o izboru projektov, ki so se v
sprejem potegovali ob tem roku.
Vendar zaradi zamud pri vzpostavljanju programa ne more – tako kot v preteklosti –
ponuditi upravičencem sprejetih projektov v podpis pogodb o dotacijah ter na njihovi
podlagi izplačati predplačila dotacije.
1. Sklepanje pogodb z upravičenci o uporabi dotacije
Upravičencem, katerih projekti so bili v program Erasmus+ na področju mladine
sprejeti ob prijavnem roku 24. 03. 2014, bo lahko nacionalna agencija ponudila v
podpis pogodbe o uporabi dotacije šele, ko bo sama podpisala Sporazum o
upravljanju sredstev z Evropsko komisijo. Žal ne razpolagamo z indikacijo časa, kdaj
bo nacionalni agenciji takšen Sporazum ponujen v podpis. Naša predvidevanja so, da
bi se to lahko zgodilo do konca julija 2014, kar bi omogočalo sklepanje pogodb z
upravičenci v mesecu avgustu 2014. Vendar nacionalna agencija ne razpolaga z
nobenimi zagotovili za takšen časovni razplet, zato se lahko soočimo tudi z daljšim
časovnim obdobjem do podpisa Sporazuma med nacionalno agencijo in Evropsko
komisijo.
2. Retroaktivnost pogodb
Pogodbe o uporabi dotacije, ki bodo upravičencem ponujene v podpis, bodo imele
retroaktiven značaj ne glede na datum podpisa v letu 2014, in sicer se bo za obdobje
upravičenih stroškov v projektu štelo celotno obdobje od dneva začetka do zaključka
projekta, sama izvedba projekta pa mora biti skladna s predloženimi informacijami,
podatki in načrti, kot so predvideni v predloženi in sprejeti prijavi projekta,
spoštovana pa bodo morala biti tudi vsa pogodbena določila v pogodbah o uporabi
dotacije.
Kljub temu velja opozoriti, da bo upravičenost vsakega upravičenca do uporabe
dotacije nastopila šele po podpisu pogodbe med upravičencem in nacionalno agencijo

ter da sama odločitev o sprejemu v program še ne predstavlja zaveze o izplačilu
dotacije.
3. Vsebina pogodb z upravičenci
S programom Erasmus+ se uveljavljajo tudi nove pogodbe med upravičenci in
nacionalnimi agencijami programa Erasmus+, ki vsebujejo številne nove elemente
glede na vsebine predhodnih pogodb v programu Mladi v akciji. Ena izmed sprememb
bo uveljavitev večstranskega značaja pogodb z upravičenci, kjer bodo navedeni vsi v
projektu sodelujoči partnerji, upravičenec pa sklepa pogodbo na podlagi pisnih
pooblastil sodelujočih partnerjev v projektu. Takšna pisna pooblastila bodo potrebna
tudi v primeru morebitnih sprememb pogodb med izvajanjem samega projekta.
Nacionalna agencija je za namen seznanjanja upravičencev objavila besedila pogodb
z upravičenci ter posameznih prilog k pogodbi (trenutno v angleškem jeziku, ker na
prevode v slovenščino še čakamo), pri čemer bi še posebej izpostavili določila
splošnih določb (general provisions) ter priloge III. Finančna in pogodbena pravila
(Financial and contractual rules). Objavljeno vsebino pogodb in prilog najdete na:
http://www.mva.si/erasmus-mladi-v-akciji/sprejeti-projekti/
4. Izplačila predplačil dotacij
Nacionalna agencija bo lahko začela z izplačilom predplačil dotacij šele po prejemu
sredstev od Evropske komisije, kar bi se moralo zgoditi v 45 dnevih od dneva podpisa
Sporazuma med nacionalno agencijo in Evropsko komisijo. Zato lahko upravičenci v
najboljšem primeru pričakujejo izplačila predplačil dotacij v sredini septembra 2014
ob pogoju, da bo Sporazum med nacionalno agencijo in Evropsko komisijo podpisan
ob koncu julija 2014.
5. Sodelovanje partnerjev iz Turčije v projektu
Čas do 30. 6. 2014 še vedno omogoča, da bodo postopki vstopa Republike Turčije
med programske države dokončani in da bodo s tem tudi pogojno sprejeti projekti
zaradi sodelovanja partnerjev iz Turčije avtomatično postali sprejeti projekti.
V kolikor se to ne bo zgodilo, pričakujemo uveljavitev prehodnih rešitev, ki bodo
omogočali izpeljavo projektov brez turških partnerjev (seveda pod pogojem, da še
vedno ustrezajo merilom upravičenosti brez sodelovanja udeležencev/partnerjev iz
Turčije). Kljub vsemu pa je trenutno navodilo Evropske Komisije, da se – v primeru,
da Turčija ne bi do 30. 6. 2014 vstopila med programske države - aktivnosti v okviru
KU1 na področju mladine, v katerih sodelujejo partnerji iz Turčije, štejejo kot
neupravičene in jih zato ni mogoče sprejeti v program.
6. Reševanje situacij
V Nacionalni agenciji se zavedamo dejstva, da zamude pri uveljavljanju programa
lahko povzročijo resne težave pri izvajanju projektov in da bo njihova izvedba v dani
situaciji mogoča le z vsestranskim sodelovanjem vseh sodelujočih partnerjev v
vsakem projektu. Potrebne bodo individualne rešitve za marsikateri projekt, vključno
z morebitnimi možnostmi podaljšanja trajanja projekta in izvedbo sprejetih aktivnosti
v kasnejših obdobjih. S tem namenom nacionalna agencija 3. 7. 2014 v
Ljubljani pripravlja posebno delavnico, na katero so vabljeni vsi upravičenci
s sprejetimi oz. pogojno sprejetimi projekti na prvi prijavni rok v 2014.

V nacionalni agenciji v svojih komunikacijah z Evropsko komisijo opozarjamo na
izzive, ki so posledica zamud in se zavedamo težkega položaja za upravičence
sprejetih projektov. Vendar nimamo na voljo nobenega izmed ukrepov, s katerim bi
odgovorili na poglavitni izziv: zagotoviti upravičencem potrebna likvidnostna sredstva
za izpeljavo projekta.
V Ljubljani, 11. 6. 2014
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