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Usmernenia pre KA1 a KA2 

Verzia: 16. 03. 2023 

V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou zemetrasením zo 6. februára 2023, ako aj 

následnými prírodnými katastrofami, ktoré postihli rozsiahle územia Turecka a Sýrie, a ktorá má 

zásadný vplyv na realizáciu mnohých projektov financovaných programom Erasmus+, sa na 

národnú agentúru obraciate s otázkami, ako postupovať v tomto kontexte pri realizácii mobilít 

a projektov partnerstiev vo všetkých sektoroch vzdelávania. Z tohto dôvodu Národná agentúra 

programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pripravila nasledujúce odporúčania.  

 

Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že národná agentúra nemá žiadne kompetencie vyjadrovať 

sa k stupňu rizika pobytu v postihnutých oblastiach, ani poskytnúť jednotné usmernenie pre 

prebiehajúce či plánované mobility. 

1. Interné usmernenia 

Národná agentúra dôrazne odporúča, aby každý prijímateľ grantu prijal interné opatrenia zamerané 

na riadenie rizík. Interné opatrenia musia obsahovať aj informácie o tom, ako bude organizácia 

riešiť predčasné ukončenie mobility, ako požiadať o odklad mobility, na koho sa majú vybraní 

účastníci plánovanej mobility (alebo účastníci, ktorí sú už na mobilite v zahraničí) obrátiť 

v prípade núdze a otázok, so zohľadnením cestovných odporúčaní Ministerstva zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR a opatrení platných v oblastiach postihnutých zemetrasením a 

následnými prírodnými katastrofami. 

2. Plánované mobility  

Ak pri realizácii Vášho projektu čelíte ťažkostiam v dôsledku tejto katastrofy, a nie je možné za 

aktuálnych okolností realizovať plánované mobility, odporúčame: 

− komunikovať s prijímajúcimi/partnerskými organizáciami vzniknutú situáciu; 

− informovať národnú agentúru – prideleného projektového manažéra – o zmenách 

v realizácii projektu (napr. o zmenách v harmonograme, o zmenách v realizácii aktivít a pod.); 

− zmeniť termín plánovaných mobilít, zmeniť cieľovú krajinu a pod., ak si to situácia 

vyžaduje; 

− v prípade, ak to bude nutné z dôvodu realizácie projektu a za predpokladu súhlasu partnerov 

s predĺžením doby realizácie projektu v rámci pravidiel programu, požiadať národnú agentúru 

o zmenu zmluvy – predĺženie doby realizácie projektu; 

− o zmenu zmluvy je potrebné tiež požiadať, ak v dôsledku zmeny pôvodne plánovaných aktivít 

dôjde k zmene rozpočtu nad rámec presunov uvedených v zmluve o pridelení grantu; 

− zabezpečte si poistenie a taký spôsob dopravy a ubytovania, ktoré Vám v prípade potreby 

poskytnú najvýhodnejšie storno; 

− všetky svoje rozhodnutia ZDOKUMENTUJTE
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Ak napriek maximálnej snahe nie je možné zmeniť, odložiť alebo nahradiť aktivity plánované na 

zemetrasením postihnutých územiach a v dôsledku toho tak riadne dokončiť prebiehajúci projekt, 

je možné v odôvodnených prípadoch požiadať o skoršie ukončenie zmluvy o poskytnutí 

grantu. 

3. Prebiehajúce mobility 

V prípade, ak sa účastník mobilitnej aktivity nachádza na postihnutom území a chce skôr ukončiť 

svoju mobilitu, oprávnené náklady na repatriáciu tohto účastníka možno akceptovať ako 

mimoriadne náklady. Tento účastník však musí vyplniť správu z mobility. V prípade, že 

mimoriadne náklady neprichádzajú do úvahy, organizácie môžu použiť finančné prostriedky 

z organizačnej podpory. 

V prípade, ak ide o prebiehajúce mobility Erasmus+ tureckých účastníkov v členských krajinách 

a v tretích krajinách pridružených k programu a v prípade, že účastník chce predčasne ukončiť 

mobilitu a chce sa vrátiť do Turecka z osobných dôvodov,  rovnako je túto situáciu možné pokladať 

za vyššiu moc.  

4. Uznanie nákladov z dôvodu vyššej moci  

Národná agentúra môže uznať kvôli aktuálnej situácii postihnutej zemetrasením náklady už 

vynaložené na takéto mobility ako „vyššiu moc“1.  Každú takúto žiadosť bude národná agentúra 

posudzovať samostatne. 

Aj v takom prípade je však povinnosťou príjemcu grantu postupovať v súlade s čl. II.15 

Všeobecných zmluvných podmienok (t. j. informovať národnú agentúru, prijať opatrenia na 

minimalizáciu škody atď.). Ak aj napriek maximálnej snahe nie je možné náklady získať späť, 

môže národná agentúra tieto prípady uznať ako vyššiu moc a náklady v projekte uznať. 

5. Pozastavenie vykonávania akcie 

Niektorí z vás sa zaujímajú o možnosť aplikovania časti II.16 – Pozastavenie vykonávania akcie 

všeobecných zmluvných podmienok. Tento postup je možný, ale neodporúčaný, a to z dôvodu, že 

v takom prípade nie je možné nárokovať si žiadnu finančnú podporu po dobu, kedy je realizácia 

projektu pozastavená. Národná agentúra skôr odporúča, aby sa – tam, kde je to možné – využila 

možnosť predĺženia zmluvy. V oboch prípadoch je potrebné predložiť písomnú a zdôvodnenú 

žiadosť národnej agentúre. 

 

 

 
1 Vyššia moc: mimoriadne okolnosti, ktoré znemožňujú alebo výrazne sťažujú plnenie zmluvy 


