OBVESTILO NACIONALNE AGENCIJE OB OBJAVI SKLEPOV
ZA PRVI PRIJAVNI ROK (4.2.2015)
PROGRAMA ERASMUS+: MLADI V AKCIJI V LETU 2015
MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+; področje Mladina (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 2015
ter objavila sklepe o izboru projektov, ki so se v sprejem potegovali ob prijavnem roku
4.2.2015. Vendar zaradi zamud pri sklenitvi Sporazuma o izvajanju decentraliziranih
aktivnosti programa Erasmus+ za leto 2015 med Evropsko komisijo in Nacionalno agencijo,
upravičencem ne more ponuditi v podpis sporazumov o dotacijah za sprejete projekte ter
na njihovi podlagi izplačati predplačila dotacije.

Izvedljivost objavljenih sklepov
Nacionalna agencija je na svoji spletni strani objavila Sklepe o izboru in višini sofinanciranja
vlog v okviru programa Evropskih skupnosti Erasmus+, Razpis E+ 2015 za Ključni ukrep 1:
projekti mobilnosti za mlade in mladinske delavce (KA105), Ključni ukrep 2: projekti
strateških partnerstev na področju mladine (KA205) ter za Ključni ukrep 3: projekti srečanj
mladih in oblikovalcev politik na področju mladine (KA347) za prijavni rok 4. februar 2015.
Vendar bodo sklepi postali izvedljivi šele z dnem, ko Nacionalna agencija prejme s strani
Evropske komisije podpisano pogodbo o izvajanju decentraliziranih aktivnosti programa
Erasmus+ za leto 2015. Skladno s tem, bodo prijavitelji o rezultatih izbora pisno obveščeni
najkasneje v 15. dneh od dneva, ko bodo sklepi postali izvedljivi. Nacionalna agencija v tem
času ne more podajati informacij o zavrnjenih predlogih projektov, kot tudi upravičencem
sprejetih projektov posredovati sporazumov o dotaciji.

Sklepanje sporazumov z upravičenci o uporabi dotacije
Upravičencem, katerih projekti so bili v program Erasmus+ na področju mladine sprejeti ob
prijavnem roku 4.2.2015, bo lahko Nacionalna agencija ponudila v podpis Sporazume 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
s strani Evropske komisije ponujen v podpis. Optimistično pričakujemo, da do konca meseca
maja. Takoj, ko bomo prejeli konkretne informacije s strani Evropske komisije, vas bomo o
tem obvestili na naši spletni strani.

Retroaktivnost sporazumov
Sporazumi o uporabi dotacije, ki bodo upravičencem s strani Nacionalne agencije ponujeni v
podpis, bodo imeli retroaktiven značaj, ne glede na datum podpisa v letu 2015. Za obdobje
upravičenih stroškov v projektu se bo 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 sporazumih o uporabi dotacije.
Kljub temu velja opozoriti, da bo upravičenost vsakega upravičenca do uporabe dotacije
nastopila šele po podpisu sporazuma med upravičencem in Nacionalno agencijo ter da
sama odločitev o sprejemu v program še ne predstavlja zaveze Nacionalne agencije o
izplačilu dotacije.

Reševanje situacij
V Nacionalni agenciji se zavedamo dejstva, da zamude pri sklepanju Sporazumov z
upravičenci 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. Nacionalna agencije bo tu zagotovila pomoč ter podporo in največjo možno
flekibilnost, kot jo program dopušča (npr. morebitni zamik začetka projekta ali zamik
aktivnosti itd.), da boste upravičenci lahko uspešno izvajali projekte.
V Nacionalni agenciji v svojih komunikacijah z Evropsko komisijo in Uradom RS za mladino,
redno opozarjamo na izzive, ki so posledica zamud in se zavedamo težkega položaja za
upravičence sprejetih projektov. Vendar Nacionalna agencija nima na voljo nobenega izmed
ukrepov, s katerim bi lahko sama rešila nastalo situacijo.
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