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Upravičenost do nepovratnih sredstev na podlagi višje sile – informacije za pogodbenike1 

Glede na širino vpliva pandemije na izvajanje aktivnosti Erasmus+ in obsežne povratne informacije udeležencev, pogodbenikov in nacionalnih 
agencij, je Evropska komisija prilagodila nekatera pravila in pripravila nova navodila glede upravičenosti stroškov za aktivnosti, na katere 
pandemija vpliva.  

Skladno s temi navodili bodo prilagojena tudi navodila za e-orodja. Pogodbenike naprošamo, da vse odpovedane ali prilagojene aktivnosti 
vnesejo v orodje za poročanje čim prej. Kasneje jih boste še posebej podrobno obrazložili v končnem poročilu, predvsem z vidika doseganja ciljev 
projekta. Vso dokumentacijo hrani pogodbenik. 

Pogodbenik mora zagotoviti vsem udeležencem z enakimi okoliščinami enako obravnavo.  

1. MOBILNOST POSAMEZNIKOV (KA1 in KA2 -  LTT) – nepovratna sredstva iz naslova potnih 
stroškov in bivanja 

PREKINITEV MOBILNOSTI 
in posameznik se VRNE domov a posameznik OSTANE v tujini 
Upravičen končni znesek nepovratnih sredstev za posamezno mobilnost Upravičen končni znesek nepovratnih sredstev za posamezno mobilnost 

Upravičena so nepovratna sredstva za izvedeno obdobje aktivnosti (primer: 
mobilnost se je začela 1. januarja in naj bi se končala 30. junija, a se je 
udeleženec 15. marca vrnil domov -> udeleženec je upravičen do nepovratnih 
sredstev za obdobje 1. 1. do 15. 3.) 

Upravičena so nepovratna sredstva za izvedeno obdobje aktivnosti (primer: 
mobilnost se je začela 1. januarja in naj bi se končala 30. junija, a so se 
aktivnosti 15. marca prekinile -> udeleženec je upravičen do nepovratnih 
sredstev za obdobje 1. 1. do 15. 3.) 
 
Upravičena so nepovratna sredstva za preostalo obdobje aktivnosti, ko se bo 
to zopet izvedlo po prekinitvi. 

Pogodbenik ni upravičen do nepovratnih sredstev za celotno odobreno 
trajanje mobilnosti, ko so izpolnjeni VSI pogoji spodaj: 

Upravičenost dodatnih nepovratnih sredstev v času prekinitve 

                                                           
1 Pogodbenik je organizacija, ki je z nacionalno agencijo podpisala Sporazum; udeleženec je posameznik, ki je izvedel/naj bi izvedel mobilnost 
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- udeleženec NE namerava nadaljevati mobilnosti po prekinitvi IN 
- udeleženec NE nadaljuje obveznosti na daljavo, ki mu jih je ponudila 

institucija gostiteljica IN 
- udeleženec nima več stroškov, neposredno vezanih na mobilnost. 

 
Pogodbenik je upravičen do nepovratnih sredstev za celotno odobreno 
trajanje mobilnosti, ko: 

- namerava nadaljevati mobilnost po prekinitvi ALI  
- nadaljuje obveznosti na daljavo ALI  
- ima stroške, neposredno vezane na mobilnost. 

Udeleženci so lahko upravičeni do nepovratnih sredstev (v višini stroška na 
enoto2) tudi tekom prekinitve, če: 

- nameravajo nadaljevati aktivnosti po prekinitvi in izvajajo aktivnosti 
na daljavo, če gostitelj le-te ponuja in 

- so primorani ostati v tujini zaradi prepovedi potovanja nacionalnih 
oblasti. 

Presoja upravičenosti do teh dodatnih nepovratnih sredstev je odgovornost 
pogodbenika, ki mora tudi zagotoviti, da lahko krije omenjeno iz razpoložljivih 
nepovratnih sredstev iz Sporazuma z NA. Pogodbenik lahko dodeli udeležencu 
nižji znesek na enoto, če razpoložljiva sredstva iz Sporazuma ne zadoščajo.  

DODATNI (izjemni) STROŠKI 
V končnem poročilu (KP) pogodbenik lahko uveljavlja povračilo dodatnih 
potnih stroškov udeležencev, ki so morali kupiti drugo karto za vračilo domov, 
če skupen zahtevani znesek v KP ne presega skupnega zneska sporazuma med 
pogodbenikom in NA. Upravičeni znesek iz tega naslova je znesek na enoto 
za pot (pas razdalje). 
 
KA103 - študenti 
Velja enako kot zgoraj, če znesek nepovratnih sredstev, ki so jih prejeli, ne 
krije teh stroškov - pogodbenik mora presoditi, če štipendija pokrije stroške 
letalske karte ali ne in glede na to dodeliti študentu dodatna sredstva v višini 
stroška na enoto (pas razdalje). 
 
Za kateri koli primer mora pogodbenik zagotoviti:  

- dokazilo, da je udeleženec zahteval spremembo karte ali vračilo, a je 
bil zavrnjen, in 

- dokazilo o nakupu dodatne letalske karte. 
 

 

 
  

                                                           
2 V primeru študentov je strošek na enoto mesečni znesek nepovratnih sredstev, ki se ustrezno preračuna glede na dejansko trajanje, če ni izrecno drugače zapisano. 
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ODPOVED MOBILNOSTI PRED ZAČETKOM 
Pogodbenik/udeleženec, ki je imel urejeno dokumentacijo za mobilnost a jo je zaradi izrednih razmer odpovedal pred dejanskim začetkom, je upravičen do 
nepovratnih sredstev v višini stroška na enoto za pot, torej skladno s sporazumom oz. dodeljeno dotacijo za posamezno mobilnost, če ni bilo mogoče 
odpovedati rezervacije oz. pridobiti vračila za že plačane stroške poti. 
Pogodbenik mora zagotoviti dokazilo, da je udeleženec zahteval povračilo, a je bil zavrnjen. 
 
Udeležencem projektov KA1, ki so svojo mobilnost odpovedali v celoti, ni treba izpolniti poročila (ne bodo prejeli el. pošte s pozivom) – to so vsi, katerih 
mobilnost se je začela in končala na isti dan, imajo oznako VIŠJA SILA in je datum mobilnosti po 1. 1. 2020. 
 
Mladi diplomanti, ki svoje načrtovane mobilnosti niso mogli izvesti zaradi pandemije, imajo možnost mobilnost izvesti izjemoma v obdobju 18 mesecev po 
zaključku šolanja (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-esc-factsheet-covid19-20200325_en.pdf). 
  
V končnem poročilu pogodbenik lahko deklarira za te udeležence tudi druge upravičene stroške (realne stroške - kotizacija, že plačana namestitev ipd.), če je 
bil zahtevek za vračilo teh stroškov zavrnjen. Upravičenost teh stroškov je odvisna od razpoložljivosti sredstev. 

 

2. MOBILNOST POSAMEZNIKOV (KA1) – nepovratna sredstva iz naslova organizacijske 

podpore 

V primeru PREKINITVE mobilnosti je pogodbenik upravičen do organizacijske podpore za vse udeležence z upravičenimi nepovratnimi sredstvi. 

V primeru ODPOVEDI je pogodbenik upravičen do organizacijske podpore za vse udeležence oz. aktivnosti, ki so bile odpovedane zaradi višje sile širjenja 
koronavirusa. Vsi udeleženci z odpovedanimi mobilnostmi morajo biti poročani v KP. 

 

3. STRATEŠKA PARTNERSTVA (KA2) – nepovratna sredstva za vodenje projekta 

Pogodbenik lahko: 

- začasno zadrži (prekine) projekt (člen II.16 Splošnih pogojev – Priloga I) in/ali 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-esc-factsheet-covid19-20200325_en.pdf
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- zaprosi za podaljšanje projektnega obdobja.  

Upravičena nepovratna sredstva za vodenje projekta se izračuna glede na dejansko trajanje projekta (izključujoč obdobje prekinitve) in so omejena z zneskom 
projekta v Sporazumu z NA. 

4. STRATEŠKA PARTNERSTVA (KA2) – nepovratna sredstva za intelektualne rezultate, 
multiplikacijske dogodke in projektne sestanke 

Projekt se lahko začasno zadrži (prekine) ali podaljša in pogodbenik izvede vse načrtovane aktivnosti, ko se stanje normalizira. 

Če se pogodbenik NE odloči za podaljšanje projekta, je upravičen do nepovratnih sredstev v višini stroška na enoto pod pogojem, da: 

- izvede srečanja/dogodke z uporabo virtualnih orodij in 
- izvaja delo na daljavo, da se izdelajo intelektualni rezultati. 

NA lahko zniža znesek nepovratnih sredstev projekta v fazi pregleda končnega poročila, če so rezultati aktivnosti (srečanja, rezultati ipd.) slabši/šibkejši od 
načrtovanih. 

5. VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

Ali lahko projekt podaljšamo, da bi izvedli mobilnosti/aktivnosti kasneje, ko 
se razmere umirijo? 

Da. Pogodbenik mora nacionalni agenciji predložiti ustrezno vlogo za 
podaljšanje, in sicer je zaradi izrednih razmer dovoljeno tudi podaljšanje KA1 
projektov mobilnosti preko maksimuma 24 mesecev. 

Ali morajo dijaki/študenti/osebje izpolniti individualno spletno poročilo 
(Participant Survey), če njihova mobilnost ni potekala, vendar so bili nekateri 
stroški priznani z uporabo klavzule o višje sile? 

Ne. Mobilnost z istim datumom začetka in konca (ki torej ni bila izvedena) in 
oznako višje sile v orodju za poročanje (MT+), ne bo vezana na poročilo 
udeleženca. 



5 
 

Se lahko dodatni potni stroški »zero-grant« študentov povrnejo na enak 
način kot za študente, ki prejemajo nepovratna sredstva? 

Kot je navedeno v smernicah o uporabi višje sile, lahko udeleženci prejmejo 
nepovratna sredstva, ki so višja od prvotno dogovorjenih. Zato se lahko 
pogodbenik v izjemnih okoliščinah odloči, da to določbo uporabi tudi v tej 
situaciji, čeprav v običajnih okoliščinah »zero-grant« visokošolski študenti ne 
prejmejo nepovratnih sredstev EU. 

Ali je virtualno poučevanje za profesorje in učitelje upravičeno? Ali so enaka 
pravila glede virtualnega izpolnjevanja dogovorjenega programa kot pri 
študentih? 

Med študenti in osebjem ni razlike glede upravičenosti virtualnih dejavnosti. 
Načeloma sprejeti ukrepi za višjo silo omogočajo upravičencem, da izkoristijo 
virtualne aktivnosti za dokončanje ali zagotovitev kontinuitete že začete 
mobilnosti. V primeru mobilnosti, ki se še niso začele, jih morajo upravičenci 
preložiti na kasneje; zaradi tega je bilo dovoljeno izjemno podaljšanje 
obdobja izvajanja projektov. 

Poleg podaljšanja, ki je namenjeno projektom, ali je mogoče podaljšanje 
upravičenega časovnega okvira za mobilnost mladih diplomantov? 

Za mlade diplomante (študente/dijake), ki morajo odložiti svoje načrtovane 
(KA103/KA102/KA116) mobilnosti v visokošolskem izobraževanju in 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju, dopuščamo podaljšanje 12-
mesečnega pravila za 6 mesecev, kar pomeni, da bodo nedavni diplomanti, 
ki jih je prizadela sedanja situacija, lahko izvedli svojo mobilnost v 18 mesecih 
od njihove diplome. 

V normalnih okoliščinah pri uporabi stroškov na enoto upravičencem ni treba 
predložiti dokazil o izdatkih ali poročati o natančnem znesku nastalih 
izdatkov. Velja to tudi, če se stroški na enoto uporabljajo iz naslova višje sile? 

Da, enako pravilo velja tudi v primeru višje sile. Pri poročanju o aktivnostih v 
orodju za mobilnost se od upravičenca zahteva, da projekt oz. mobilnost 
označi kot višjo silo in pojasni vpliv višje sile v kontekstu pandemije COVID-
19 (za več informacij glej dokumentacijo IT). Kot običajno pa morajo 
pogodbeniki hraniti vso dokumentacijo, ki potrjujejo/dokazujejo aktivnost, ki 
je ustvarila stroške, za možne prihodnje revizijske namene. 
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