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SMERNICE/PRIPOROČILA GLEDE IZREDNIH STROŠKOV, 

VEZANIH NA IZVEDBO VIRTUALNIH AKTIVNOSTI, KI SE 

IZVAJAJO ZARADI OKOLIŠČIN COVID-19 

 
V skladu s prilogo k sporazumu Dodatna finančna in pogodbena pravila, ki veljajo le za projekte, v 

okviru katerih se zaradi bolezni covid-19 organizirajo virtualne aktivnosti, upravičenci lahko del 

sredstev prenesejo na izredne stroške za kritje stroškov, povezanih z nakupom in/ali najemom opreme 

in/ali storitev, potrebnih za izvedbo virtualnih aktivnosti, ki se odvijajo zaradi bolezni covid-19 (tudi če 

izredni stroški sprva niso bili odobreni). Sredstva lahko, do višine 10 %, brez spremembe sporazuma 

prenesejo iz drugih postavk, ki temeljijo na prispevkih na enoto. 

Upravičenci morajo pri nakupu/najemu storitev/opreme upoštevati slednje: 

- pogoj za nakup/najem opreme ali storitev je izvedba virtualne/kombinirane aktivnosti, 

- nakupi in najemi morajo biti namenjeni izvajanja virtualne aktivnosti v okviru projekta, 

- sredstva niso namenjena nakupu opreme/storitev, ki jih institucije uporabljajo za svojo redno 

dejavnost, 

- kakršenkoli nakup ali najem je potrebno dobro utemeljiti v končnem poročilu, saj bo 

utemeljitev podlaga za  presojo upravičenosti porabe sredstev, 

- v primeru nakupa opreme, ob upoštevanju prej navedenega, je upravičen strošek  amortizacija 

(prvi dan v mesecu po nakupu opreme ter do konca projekta). Dokazilo je račun in  obračun 

amortizacije zadevne opreme iz računovodskih evidenc. Stroški drobnega inventarja so 

upravičeni v celoti in  kot dokazilo zadošča račun, ki ga predložite pri končnemu poročilu. 

- čas nakupa sredstev mora biti pred začetkom virtualnih aktivnosti, oprema v nobenem primeru 

ne sme biti kupljena po zaključku virtualnih aktivnosti. 

- povrnjeno bo 75 % dejansko nastalih upravičenih stroškov. 

 

Stroški covid-19 testov za izvedbo fizične mobilnosti 

 

V primeru, da udeleženci potujejo v države, kjer se od njih ob vstopu v državo gostiteljico, ali ob 

povratku domov, zahteva test covid-19, lahko upravičenec 

- krije stroške testa iz sredstev za organizacijsko podporo (KA1) ali sredstev za vodenje in 

izvajanje projekta (KA2) oziroma  

- krije stroške testa v sklopu 10% prenosa sredstev (iz prispevkov na enoto na izredne stroške) 

namenjenega za kritje stroškov, povezanih z nakupom in/ali najemom opreme  in/ali  storitev,  

potrebnih  za  izvedbo  aktivnosti  virtualne  mobilnosti,  ki  se  odvijajo  zaradi bolezni covid-

19. 

V primeru, da upravičenec stroške covid-19 testov krije iz postavke izredni stroški, se ti povrnejo na 

podlagi dejanskih stroškov v višini 100% upravičenih stroškov, ki se dokazujejo z računi. Račune bo 

potrebno predložiti že v času oddaje končnega poročila.  

Zahtevek za spremembo sporazuma v okviru dovoljenih prenosov iz zgornjega odstavka, ni potreben. 


