Smernice Nacionalne agencije glede uporabe digitalnega sveta
pri izvajanju projektov, sprejetih v program Evropska
solidarnostna enota v povezavi s pandemijo COVID-19
V luči izrednih razmer, ki so nastale s pandemijo COVID-19, ter z namenom, da program
Evropska solidarnostna enota nudi podporo, kjer je potrebna, se za čas trajanja tega
izrednega obdobja uvaja prilagodljiv pristop k spletnim aktivnostim v okviru Evropske
solidarnostne enote.
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 programa Evropska solidarnostna enota.
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.

IZVEDBA VIRTUALNIH AKTIVNOSTI
Osnovno načelo je, da se udeležencem nudi možnost nadaljevanja ali začetka njihovih
aktivnosti v virtualni obliki, kar se nato kombinira s fizično mobilnostjo v kasnejšem času, če in
ko okoliščine to dopuščajo. Upravičenci naj ciljajo na vključitev komponente fizične
prisotnosti, ki upošteva omejitve o najkrajšem trajanju iz Vodnika po programu Evropska
solidarnostna enota za leto 2020. Kadar pa to zaradi razvoja dogodkov v zvezi s pandemijo
COVID-19 ni mogoče, bodo upravičenci za takšne primere lahko uveljavljali višjo silo in bodo
nacionalne agencije lahko takšne aktivnosti upoštevale kot upravičene.
Ne glede na to, ali se aktivnost izvaja s fizično prisotnostjo, virtualno ali obojim, organizacije
ostajajo odgovorne za izvajanje vseh potrebnih nalog za kakovostno izvedbo aktivnosti, kot so
priprava, spremljanje in podpora ter potrjevanje učnih rezultatov udeležencev, kot je
opredeljeno v referenčnih dokumentih programa.

FINANCIRANJE VIRTUALNIH AKTIVNOSTI
Organizacijska podpora – stroški aktivnosti
Kar se tiče financiranja za aktivnosti, ki so bile prvotno načrtovane kot aktivnosti s fizično
prisotnostjo in se jih zaradi koronakrize izvaja kot virtualne, je torej splošno načelo, da se
podpre stroške, povezane z zgoraj omenjenimi nalogami organizacij, in izvzame stroške, ki so
povezani izključno z aktivnostmi s fizično prisotnostjo, kot so stroški prehrane.
Pri aktivnostih pripravništev in zaposlitev je postavka organizacijska podpora – stroški
aktivnosti opredeljena kot prispevek k stroškom, ki jih imajo organizacije v povezavi s
pripravo, izvedbo in nadaljnjim spremljanjem aktivnosti. Celotni prispevki na enoto naj bi
torej skupaj pokrili vsakršno fizično, virtualno ali kombinirano obdobje, ki ga izvedejo
udeleženci.

Pri aktivnostih prostovoljstva, kjer standardna organizacijska podpora – stroški aktivnosti, kot
je opredeljena v programu Evropska solidarnostna enota, vključuje tudi stroške, povezane s
prehrano udeležencev na aktivnostih, se bo uporabilo drugačen mehanizem. Za aktivnosti oz.
obdobja aktivnosti, ki se bodo izvedla virtualno, bodo organizacije upravičene do 35 %
celotnega stroška na enoto na udeleženca na dan, da se upošteva, da ne bodo nastali stroški
za nastanitev in prehrano udeležencev med bivanjem v tujini.

Podpora za vključevanje
Projekti, ki vključujejo mlade z manj priložnostmi, lahko potrebujejo dodatno podporo za
naslavljanje specifičnih potreb udeležencev in pomoč pri njihovem izvajanju aktivnosti preko
spleta. Ta prilagojen in podporen pristop lahko vključuje več sestankov z udeležencem/-ko
preko spleta, dodatna usposabljanja in nudenje več časa za izvajanje nalog rednega
mentorstva, ki zagotavlja podporo po korakih med aktivnostmi, pa tudi izven delovnega časa.
V takšnih primerih upravičencem pripada tudi podpora za vključevanje za dneve virtualnih
aktivnosti.

Žepnina
Upravičencem bodo za dneve virtualnih aktivnosti še vedno pripadali stroški na enoto za
žepnino. Žepnina predstavlja prispevek k skupnim osebnim stroškom mladih in se torej izplača
prostovoljcem.

Izredni stroški
Upravičencem in udeležencem se lahko nudi še dodatno podporo za lažje soočanje z
dodatnimi težavami, ki izhajajo iz izrednih okoliščin zaradi pandemije COVID-19. Tako bodo
lahko nacionalne agencije upravičencem dovolile (če je to ustrezno utemeljeno z naravo
projekta in potrebami upravičenca) uporabo proračunske postavke izrednih stroškov, da se
pokrije stroške v povezavi z nabavo in/ali najemom potrebne opreme oziroma s storitvami za
izvedbo virtualnih in kombiniranih aktivnosti, tudi če v proračunski postavki izrednih stroškov
sredstva v izhodišču 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.

PODROBNA RAZLAGA UKREPOV IN UPORABA PRAVIL PO KLJUČNIH UKREPIH
Prostovoljstvo



Kjer je mogoče, se lahko uporabi pristop kombinirane aktivnosti, pri kateri udeleženci
svojo aktivnost nadaljujejo ali začnejo v virtualni obliki. Minimalno trajanje aktivnosti s
fizično prisotnostjo mora biti skladno z najkrajšim trajanjem, ki ga za aktivnosti
prostovoljstva določa Vodnik po programu Evropska solidarnostna enota za leto 2020.



Poleg tega mora biti skupno trajanje virtualnega in fizičnega obdobja skladno za
omejitvijo najdaljšega upravičenega trajanja za to vrsto aktivnosti, kot ga določa Vodnik
po programu Evropska solidarnostna enota za leto 2020.



V primeru višje sile (o kateri se presoja za vsak posamezni primer) se lahko aktivnost s
fizično prisotnostjo skrajša ali odpove in nadomesti s podaljšanjem trajanja virtualne
aktivnosti.



Vmesna prekinitev med obdobji virtualne aktivnosti in aktivnosti s fizično prisotnostjo je
dovoljena, dokler se aktivnost izvede znotraj trajanja projekta.



Za dneve virtualne aktivnosti:

–
–
–

organizacija upravičenka prejme 35% stroškov na enoto za organizacijsko
podporo – stroške aktivnosti;
lahko organizacija upravičenka prejme tudi podporo za vključevanje v skladu s
pravili, opredeljenimi v Vodniku po programu Evropska solidarnostna enota;
udeleženci prejmejo žepnino za obdobje virtualne aktivnosti.



Udeleženci lahko pričnejo z uporabo svoje licence za spletno jezikovno podporo (OLS) z
začetkom virtualnega obdobja.



Če se obdobje fizične prisotnosti začne, organizaciji upravičenki pripada polni znesek na
enoto za organizacijsko podporo – stroške aktivnosti in nepovratna sredstva za potne
stroške. Če do aktivnosti s fizično prisotnostjo ne pride, organizacije niso upravičene do
nepovratnih sredstev za potne stroške.



Te aktivnosti bo potrebno podpreti z dokazili, ki potrjujejo udeležbo.



Upravičence naj se spodbuja k izvedbi predhodnih načrtovalnih obiskov v virtualni obliki.
V tem primeru se ne izplačuje namenskih sredstev. Morebitna sredstva iz prvotno
odobrenega proračuna, predvidena za predhodne načrtovalne obiske, pa je po potrebi
mogoče prenesti na druge proračunske postavke oz. aktivnosti.



Če to ustrezno utemeljijo in dokumentirajo, se lahko upravičencem krije stroške v
povezavi z nakupom in/ali izposojo opreme oziroma s storitvami, potrebnimi za izvedbo
virtualnih in kombiniranih aktivnosti, tudi če prvotno dodeljena sredstva niso vključevala
proračunske postavke izrednih stroškov.



Če upravičenci to ustrezno utemeljijo in dokumentirajo, lahko nacionalne agencije kot
upravičeno upoštevajo tudi morebitno zaprošeno podporo v okviru izrednih stroškov, da
se omogoči udeležbo udeležencev z manj priložnostmi ali posebnimi potrebami v
virtualnih aktivnostih, pri čemer veljajo ista pravila, kot so opredeljena v Vodniku po
programu Evropska solidarnostna enota.



Prepoznavanje in priznavanje učnih rezultatov naj vključuje obe obdobji aktivnosti
(virtualno in fizično).

Pripravništva in zaposlitve



Kjer je mogoče, se lahko uporabi kombinirani pristop, pri katerem udeleženci svojo
aktivnost začnejo v virtualni obliki. Minimalno trajanje aktivnosti s fizično prisotnostjo
mora biti skladno z najkrajšim trajanjem, ki ga za aktivnosti pripravništev in zaposlitev
določa Vodnik po programu Evropska solidarnostna enota za leto 2020.



Poleg tega mora biti skupno trajanje virtualnega in fizičnega obdobja skladno za
omejitvijo najdaljšega upravičenega trajanja za to vrsto aktivnosti, kot ga določa Vodnik
po programu Evropska solidarnostna enota za leto 2020.



V primeru višje sile (o kateri se presoja za vsak posamezni primer) se lahko aktivnost s
fizično prisotnostjo skrajša ali odpove in nadomesti s podaljšanjem trajanja virtualne
aktivnosti.



Vmesna prekinitev med obdobji virtualne aktivnosti in aktivnosti s fizično prisotnostjo je
dovoljena, dokler se aktivnost izvede znotraj trajanja projekta.



Za dneve virtualne aktivnosti organizacija upravičenka prejme celotne stroške na enoto
za organizacijsko podporo – stroške aktivnosti. Če se to ustrezno utemelji, lahko
organizacija upravičenka prejme tudi podporo za vključevanje.



Udeleženci lahko pričnejo z uporabo svoje licence za spletno jezikovno podporo (OLS) z
začetkom virtualnega obdobja.



Če se obdobje fizične prisotnosti začne, organizaciji upravičenki pripadajo tudi
nepovratna sredstva za potne stroške. Udeleženci so upravičeni do dodatka za selitev.



Če do aktivnosti s fizično prisotnostjo ne pride, organizacije niso upravičene do
nepovratnih sredstev za potne stroške.



Te aktivnosti bo potrebno podpreti z dokazili, ki potrjujejo udeležbo.



Upravičence naj se spodbuja k izvedbi predhodnih načrtovalnih obiskov v virtualni obliki.
V tem primeru se ne izplačuje namenskih sredstev. Morebitna sredstva iz prvotno
odobrenega proračuna, predvidena za predhodne načrtovalne obiske, pa je po potrebi
mogoče prenesti na druge proračunske postavke oz. aktivnosti.



Če to ustrezno utemeljijo in dokumentirajo, se lahko upravičencem krije stroške v
povezavi z nakupom in/ali izposojo opreme oziroma s storitvami, potrebnimi za izvedbo
virtualnih in kombiniranih aktivnosti, tudi če prvotno dodeljena sredstva niso vključevala
proračunske postavke izrednih stroškov.



Če upravičenci to ustrezno utemeljijo in dokumentirajo, lahko nacionalne agencije kot
upravičeno upoštevajo tudi morebitno zaprošeno podporo v okviru izrednih stroškov, da
se omogoči udeležbo udeležencev z manj priložnostmi ali posebnimi potrebami v
virtualnih aktivnostih, pri čemer veljajo ista pravila, kot so opredeljena v Vodniku po
programu Evropska solidarnostna enota.



Prepoznavanje in priznavanje učnih rezultatov naj vključuje obe obdobji aktivnosti
(virtualno in fizično).

Solidarnostni projekti
Solidarnostni projekti so projekti, ki se izvajajo znotraj iste države, poleg tega pa ta format že
omogoča fleksibilnost pri izvedbi aktivnosti, zato naj trenutna situacija ne bi toliko vplivala
nanje. Vseeno pa se lahko, kjer je to potrebno, v okviru izrednih stroškov krijejo dodatni
stroški, ki so povezani z izvedbo nekaterih aktivnosti v virtualni obliki, tudi če prvotno
dodeljena sredstva niso vključevala proračunske postavke izrednih stroškov:
 Če to ustrezno utemeljijo in dokumentirajo, se lahko upravičencem krije stroške v
povezavi z nakupom in/ali izposojo opreme oziroma s storitvami, potrebnimi za izvedbo
virtualnih in kombiniranih aktivnosti.



Če upravičenci to ustrezno utemeljijo in dokumentirajo, lahko nacionalne agencije kot
upravičeno upoštevajo tudi morebitno zaprošeno podporo v okviru izrednih stroškov, da
se omogoči udeležbo udeležencev z manj priložnostmi ali posebnimi potrebami v
virtualnih aktivnostih, pri čemer veljajo ista pravila, kot so opredeljena v Vodniku po
programu Evropska solidarnostna enota.

