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ANEKS št. X  

K SPORAZUMU O NEPOVRATNIH SREDSTVIH ŠT.  

XXXXXXXXXXXX 

za projekt v okviru programa Evropska solidarnostna enota 

 

 

Ta aneks (v nadaljnjem besedilu: Aneks) skleneta naslednji stranki: 

 

na eni strani 

 

MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih 

Dunajska 5 

SI-1000 Ljubljana, Slovenija 

Matična št.: 1199013000 

ID za DDV: SI87660407 

 

nacionalna agencija (v nadaljnjem besedilu: NA), ki jo za namene podpisa tega Aneksa zastopa 

xxxxxxxxx 

 

in 

 

na drugi strani 

 

[polni uradni naziv koordinatorja] 

[uradna pravna oblika] [če obstaja] 

Matična št.: [uradna registracijska številka] [če obstaja] 

[polni uradni naslov] 

Davčna št./ ID za DDV: [identifikacijska številka za DDV] [če obstaja] 

 

Identifikacijska številka organizacije: [koda OID] 

 

v nadaljnjem besedilu: upravičenec, ki ga za namene podpisa tega Aneksa zastopa [položaj, ime in 

priimek]. 
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DODATNA FINANČNA IN POGODBENA PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO SAMO ZA 

PROJEKTE, KJER SE ZARADI COVIDA-19 ORGANIZIRA VIRTUALNE 

AKTIVNOSTI 

 

 

Del I od II 

 

Naslednja pravila popravljajo pravila iz členov I.2 in II.2 priloge III in se nanašajo samo na 

primere, ko je zaradi covida-19 potrebno organizirati virtualne aktivnosti. O virtualnih aktivnostih 

se mora poročati v skladu s pravili, opredeljenimi v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev.  

 

 

Člen I.2. Izračun in dokazila za prispevke na enoto 

 

B. Žepnina 

 

(a) Izračun zneska nepovratnih sredstev: znesek nepovratnih sredstev se izračuna tako, da se 

število dni, vključno z dnevi virtualnih aktivnosti, na udeleženca (brez spremljevalnih oseb) 

pomnoži s prispevkom na enoto na dan, ki se uporablja za zadevno državo gostiteljico, kakor 

je določeno v prilogi IV k sporazumu. Po potrebi se lahko v izračun nepovratnih sredstev 

vključita en dan poti pred aktivnostjo s fizično prisotnostjo in en dan poti po njej (in do štirje 

dodatni dnevi za udeležence, ki prejmejo nepovratna sredstva za zeleno potovanje).  

 

(c) Dokazila: dokazilo o udeležbi v aktivnosti v obliki izjave, ki jo podpišeta udeleženec in 

gostiteljska organizacija in v kateri so navedeni: ime udeleženca, namen aktivnosti, kraj(i) 

izvajanja ter začetni in končni datum aktivnosti s fizično prisotnostjo ali virtualne 

aktivnosti. 

 

 

D. Podpora za vključevanje 

 

(a) Izračun zneska nepovratnih sredstev: znesek nepovratnih sredstev se izračuna tako, da se 

število dni, vključno z dnevi virtualnih aktivnosti, na udeleženca (brez spremljevalnih oseb) 

pomnoži s prispevkom na enoto na dan, ki se uporablja za zadevno državo gostiteljico, kakor 

je določeno v prilogi IV k sporazumu. Po potrebi se lahko v izračun nepovratnih sredstev 

vključita en dan poti pred aktivnostjo s fizično prisotnostjo in en dan poti po njej (in do štirje 

dodatni dnevi za udeležence, ki prejmejo nepovratna sredstva za zeleno potovanje).  

 

(c) Dokazila: dokazilo o izvajanju dodatnih ukrepov in aktivnosti za spodbujanje socialne 

vključenosti bo zahtevano v obliki opisa teh ukrepov v končnem poročilu. Upravičenec bo 
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moral predložiti tudi dokazilo o udeležbi v aktivnosti v obliki izjave, ki jo podpišeta 

udeleženec in gostiteljska organizacija in v kateri so navedeni: ime udeleženca, gostiteljska 

organizacija, namen aktivnosti, kraj(i) izvajanja ter začetni in končni datum aktivnosti s 

fizično prisotnostjo ali virtualne aktivnosti. 

 

 

 

Del II od II 

 

Naslednja pravila se dodajo obstoječim v členih I.2 in II.2 priloge III ter se nanašajo samo na 

primere, ko je zaradi covida-19 potrebno organizirati virtualne aktivnosti. O virtualnih aktivnostih 

se mora poročati v skladu s pravili, opredeljenimi v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev. 

 

 

Člen I.2. Izračun in dokazila za prispevke na enoto 

 

Pri virtualnih aktivnostih potni stroški in stroški jezikovnih tečajev niso upravičeni. Spletna 

jezikovna podpora (OLS) se mora zagotoviti v vseh primerih. 

 

C2. Organizacijska podpora 

 

(a) Izračun zneska nepovratnih sredstev: znesek nepovratnih sredstev se izračuna tako, da se 

skupno število dni virtualnih aktivnosti na udeleženca pomnoži s 35 % prispevkov na enoto 

na dan, ki se uporabljajo za zadevno državo gostiteljico, kakor je določeno v prilogi IV k 

sporazumu. 

 

(b) Sprožilni dogodek: sprožilni dogodek za upravičenost do nepovratnih sredstev je, da 

udeleženec dejansko sodeluje v aktivnosti. 

 

(c) Dokazila: dokazilo o udeležbi v aktivnosti v obliki izjave, ki jo podpiše gostiteljska 

organizacija in v kateri so navedeni ime udeleženca, ime gostiteljske organizacije, namen 

aktivnosti ter začetni in končni datum virtualne aktivnosti. 

 

(d) Poročanje: upravičenec mora v orodju za poročanje in upravljanje v Evropski solidarnostni 

enoti poročati o vseh virtualnih aktivnostih, izvedenih v okviru projekta.  

 

 

 

Člen II.2. Izračun dejanskih stroškov 
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A. Izredni stroški v povezavi z virtualnimi aktivnostmi 

 

Upravičenec sme do 10 % finančnih sredstev iz katerekoli proračunske kategorije na podlagi 

prispevkov na enoto prerazporediti na postavko izrednih stroškov, da se pokrije stroške v povezavi 

z nakupom in/ali izposojo opreme oziroma s storitvami, potrebnimi za izvedbo virtualnih aktivnosti 

mobilnosti zaradi covida-19, tudi če v proračunski kategoriji izrednih stroškov sredstva v izhodišču 

niso bila dodeljena.  

 

(a) Izračun zneska nepovratnih sredstev: nepovratna sredstva so povračilo 100 % upravičenih 

stroškov, ki so dejansko nastali za sodelovanje mladih z manj priložnostmi ali posebnimi 

potrebami v virtualnih aktivnostih, ter 75 % upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali z 

nakupom in/ali izposojo opreme oziroma s storitev. 

 

(b) Upravičeni stroški:  

- stroški, ki so neposredno povezani z udeleženci z manj priložnostmi in nujni za 

izvedbo virtualnih aktivnosti;  

- stroški, ki so povezani z nakupom in/ali izposojo opreme oziroma s storitvami, 

potrebnimi za izvedbo virtualnih aktivnosti mobilnosti. 

 

(c) Dokazila: dokazilo o plačilu nastalih stroškov na podlagi računov, na katerih so navedeni ime 

in naslov organa, ki je izdal račun, znesek in valuta ter datum računa. 

 

(d) Poročanje: 

- upravičenec mora v orodju za poročanje in upravljanje v Evropski solidarnostni enoti 

poročati, ali so nastali izredni stroški; 

- v takem primeru mora upravičenec v orodju za poročanje in upravljanje v Evropski 

solidarnostni enoti poročati o vrsti stroškov in dejanskem znesku nastalih povezanih 

stroškov. 

 

 

Aneks je sestavljen v pdf obliki in pripravljen za podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom. 

Aneks je podpisan, ko ga digitalno podpišeta obe stranki, pri čemer se šteje, da je bil podpisan na 

dan, kot izhaja iz digitalnega potrdila, in v krajih, kjer imata sedež obe stranki. Aneks velja z dnem 

podpisa obeh strank. Vsaka od strank prejme en (1) izvod obojestransko podpisanega aneksa v 

elektronski obliki. 

 

 

Za upravičenca:    Za NA:  

 

[ime in priimek, funkcija]  


