Μέτρα διευκόλυνσης στα Σχέδια Αλληλεγγύης
Τα σχέδια Αλληλεγγύης έχουν επηρεαστεί λιγότερο σε σύγκριση με τις άλλες δράσεις λόγω του ότι
αφορούν τοπικά σχέδια και δεν περιλαμβάνουν κινητικότητα από άλλες χώρες της Ευρώπης.
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει την δυνατότητα κάλυψης πρόσθετων εξόδων που μπορεί να
προκύπτουν από την υλοποίηση εικονικών δραστηριοτήτων και στο πλαίσιο των Σχεδίων
Αλληλεγγύης.
Ο δικαιούχος επιτρέπεται να μεταφέρει μέχρι και το 10 % των κονδυλίων που έχουν διατεθεί για την
κατηγορία του προϋπολογισμού «δαπάνες κατ’ εξαίρεση» σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία του
προϋπολογισμού. Ο δικαιούχος επιτρέπεται επίσης να μεταφέρει στις δαπάνες κατ’ εξαίρεση έως και
το 10 % των κονδυλίων από οποιαδήποτε κατηγορία του προϋπολογισμού που βασίζεται στις
μοναδιαίες συνεισφορές, ακόμη και αν δεν είχαν διατεθεί αρχικά κονδύλια στην κατηγορία
προϋπολογισμού «δαπάνες κατ’ εξαίρεση», προκειμένου να καλύψει οποιεσδήποτε αιτιολογημένες
και τεκμηριωμένες δαπάνες:
• για την υποστήριξη της συμμετοχής ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες ή με ειδικές ανάγκες σε
εικονικές δραστηριότητες λόγω της νόσου COVID-19, σύμφωνα με τους κανόνες που
προβλέπονται στον οδηγό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·
• που σχετίζονται με την αγορά και/ή τη μίσθωση εξοπλισμού και/ή υπηρεσιών που
απαιτούνται για την υλοποίηση εικονικών δραστηριοτήτων λόγω της νόσου COVID-19.
Σε καμία περίπτωση όμως ο τελικός προϋπολογισμός δεν πρέπει να ξεπερνά τον αρχικά
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του σχεδίου.
Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο δικαιούχος πρέπει να καταγράψει στο Mobility Tool+ το είδος των εξόδων
καθώς και το πραγματικό ποσό των σχετικών δαπανών.
Δικαιολογητικά έγγραφα: αποδεικτικό πληρωμής των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει
τιμολογίων όπου αναφέρονται η ονομασία και η διεύθυνση του φορέα έκδοσης του τιμολογίου, το
ποσό και το νόμισμα, καθώς και η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
Υπολογισμός του ποσού της επιχορήγησης: η επιχορήγηση αποτελεί επιστροφή του 100 % των
επιλέξιμων δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί για τη συμμετοχή νέων με λιγότερες
ευκαιρίες ή ειδικές ανάγκες σε εικονικές δραστηριότητες, καθώς και του 75 % των επιλέξιμων
δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί για την αγορά και/ή τη μίσθωση εξοπλισμού και/ή
υπηρεσιών.
Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Mobility Tool+ σχετικά με όλες τις εικονικές
δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου περιλαμβανομένων των τυχών
πρόσθετων μέτρων και δραστηριοτήτων που αναλήφθηκαν για την προώθηση της κοινωνικής
ενσωμάτωσης των νέων με λιγότερες ευκαιρίες.

