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Odpoveď

Nie. Zvýšiť rozpočet projektu bez predĺženia projektu je možné len vtedy,
Je možné požiadať o zvýšenie rozpočtu bez toho, aby sme predĺžili
ak žiadate o dodatočné finančné prostriedky na podporu inklúzie alebo
projekt?
mimoriadne náklady, pretože ste do mobilitných aktivít zapojili viac
účastníkov s nedostatkom príležitostí.
Je možné požiadať o predĺženie trvania projektu a zároveň zníženie
Odporúčame predĺžiť projekt a urobiť maximum na realizáciu
rozpočtu?
plánovaných aktivít a dočerpanie rozpočtu.
Môžeme predĺžiť projekt o 1 - 2 mesiace, t. j. napríklad do 31. 1. 2023?

Nie. Projekt môžete predĺžiť len na 24 mesiacov.

Chceme „len“ predĺžiť trvanie projektu na 24 mesiacov, nechceme
Áno. Zašlite emailom do NA štandardnú žiadosť o zmenu trvania projektu
navýšiť grant. Je to možné?
s odôvodnením. Po odsúhlasení uzatvoríme dodatok k zmluve.
Ak nedočerpáme pôvodný grant ani v predĺženom období, vyplynú
z toho pre nás nejaké sankcie? Ak áno, aké?
V žiadosti o grant sme neoznačili zelené cestovanie, avšak systém nás
núti vzhľadom na použité dopravné prostriedky ho uplatniť. Pôvodný
rozpočet sa nám z tohto dôvodu navýšil. Je možné požiadať
o navýšenie rozpočtu z dôvodu povinného zeleného cestovania v rámci
žiadosti o priebežnú zmenu zmluvy?

Národná agentúra bude takúto situáciu posudzovať individuálne, pričom
bude zohľadňovať nasledovné: kvalitu realizácie projektu, plánovaný vs.
realizovaný počet mobilít, mieru (%) nedočerpania prideleného rozpočtu
a tiež dôvody, pre ktoré ste nemohli zrealizovať plánované aktivity.
Nie, v situácii, ktorú popisujete nie je možné požiadať o priebežnú zmenu
zmluvy – navýšenie rozpočtu. Zároveň rozumieme, že pravidlá čerpania
grantu v otázke zeleného cestovania neboli v období podávania žiadosti
jasne komunikované.
Z uvedeného dôvodu odporúčame:
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a) Dodatočné náklady, ktoré súvisia so zeleným cestovaním doplatiť
z vlastných zdrojov, ak ich máte k dispozícii. Z technického
hľadiska prečerpanie prideleného rozpočtu nie je v BM
problémom.
b) Použite finančné prostriedky pridelené v rozpočtovej kategórii
organizačná podpora na preplatenie dodatočných nákladov, ktoré
súvisia so zeleným cestovaním.
Nie, minimálne trvanie projektu je 15 mesiacov, ak by ste chceli ukončiť
Je možné skrátiť projekt, ak sme už zrealizovali všetky mobility
projekt skôr, bude to považované za predčasné ukončenie projektu,
a v rámci tohto projektu ďalšie mobility neplánujeme realizovať?
ktorého podmienky a dôsledky sú popísané v Prílohe III k zmluve
o poskytnutí grantu.
Existuje nejaký limit na navýšenie štandardných nákladov na
Národná agentúra neurčila limit na maximálne navýšenie grantu
realizáciu dodatočných mobilít?
v súvislosti so zmenou o priebežnú zmenu zmluvy.
Môžeme si presunúť nedočerpaný navýšený grant z Výzvy 2021 do Nie, nie je možné presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými
projektu z Výzvy 2022? Budeme realizovať ten istý typ mobilít.
výzvami. V tomto prípade odporúčame predĺžiť projekt a zrealizovať
všetky plánované aktivity v predĺženom období.
Doteraz sme podávali žiadosť o zmenu štatutára, názvu organizácie
prostredníctvom žiadosti, ktorú sme zaslali mailom projektovému
manažérovi. Znamená to, že ak sa nám teraz bude meniť štatutár, tak Do času, kým Vás národná agentúra nebude informovať inak, podávajte
túto zmenu administrujeme prostredníctvom Beneficiary Module? Je tento typ zmien podľa aktuálneho postupu.
o tom potrebné informovať NA, že sme takúto žiadosť v BM podali?
Ak chceme navýšiť rozpočet na mobility ktoré sme pôvodne
neplánovali v prihláške na akreditáciu, t. j. napr. chceme doplniť cieľ
- rozvoj odborných a jazykových kompetencií majstrov odbornej
Prosíme, počkajte s úpravou cieľov na jar 2023.
výchovy, je potrebné okrem tejto žiadosti vyplniť aj iné
dokumenty/formuláre? Ak áno, ktoré? Ak nie, je to potrebné uviesť
v tejto žiadosti?
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