Μέτρα διευκόλυνσης στα Σχέδια Εθελοντισμού
•

Οι δικαιούχοι οργανισμοί, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες για φυσική κινητικότητα,
ενθαρρύνονται, όπου αυτό είναι εφικτό, να ξεκινούν τις κινητικότητες τους με εικονική κινητικότητα
(virtual) και να τις ολοκληρώνουν με φυσική κινητικότητα λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη
διάρκεια σχεδίου όπως αυτή προβλέπεται από τον Οδηγό του Προγράμματος 2020.

•

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (οι οποίες πρέπει να εξετάζονται από την Εθνική Υπηρεσία η
κάθε μία ξεχωριστά), η διάρκεια της φυσικής κινητικότητας μπορεί να μειωθεί ή να ακυρωθεί και
να αντικατασταθεί πλήρως από εικονική κινητικότητα.

•

Η περίοδος κινητικότητας (φυσικής ή εικονικής), εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να διακοπεί και να
συνεχιστεί μόλις αυτό είναι εφικτό, αρκεί η κινητικότητα να ολοκληρωθεί στα πλαίσια της
διάρκειας του σχεδίου.

•

Κατά τη διάρκεια της εικονικής κινητικότητας (virtual) o δικαιούχος οργανισμός:
- δικαιούται να λάβει το 35% του ποσού επιχορήγησης των οργανωτικών εξόδων - δαπάνες
δραστηριότητας που προβλέπεται για κάθε συμμετέχοντα.
- δικαιούται να λάβει υποστήριξη για έξοδα που σχετίζονται με δαπάνες για τη συμμετοχή
νέων με λιγότερες ευκαιρίες και
- οι εθελοντές θα εξακολουθούν να δικαιούνται και να λαμβάνουν το επίδομα για τις ημέρες της
συμμετοχής τους και σε εικονικές δραστηριότητες (virtual).

•

Οι εθελοντές μπορούν να ξεκινήσουν να αξιοποιούν την γλωσσική υποστήριξη και λαμβάνουν το
επίδομα από την αρχή της εικονικής κινητικότητας (virtual).

•

Σε περίπτωση υλοποίησης φυσικής κινητικότητας, ο δικαιούχος οργανισμός δικαιούται να λάβει
ολόκληρο το ποσό επιχορήγησης των οργανωτικών εξόδων που προβλέπεται για κάθε
συμμετέχοντα, καθώς και το ποσό επιχορήγησης που αφορά στα έξοδα ταξιδιού.

•

Σε περίπτωση μη υλοποίησης φυσικής κινητικότητας, ο δικαιούχος οργανισμός δεν δικαιούται να
λάβει την επιχορήγηση που αφορά στα έξοδα ταξιδιού.

•

Ο δικαιούχος οργανισμός θα πρέπει να αποδείξει την πραγματοποίηση αυτών των
δραστηριοτήτων μέσω της προσκόμισης σχετικών υποστηρικτικών εγγράφων όπως:
- αποδεικτικό παρακολούθησης της δραστηριότητας με τη μορφή δήλωσης υπογεγραμμένης από
τον συμμετέχοντα και τον φορέα, όπου αναφέρονται ο τόπος και η ημερομηνία έναρξης και λήξης
της φυσικής και εικονικής δραστηριότητας, ο σκοπός της δραστηριότητας, η επωνυμία του φορέα
υποδοχής, καθώς και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα·

•

Ενθαρρύνεται η υλοποίηση εικονικών Προπαρασκευαστικών Συναντήσεων (Advance Planning
Visits). Σημειώνεται ότι κανένα ποσό δεν θα δίδεται για την υλοποίηση εικονικών
προπαρασκευαστικών συναντήσεων, ενώ οποιαδήποτε προβλεπόμενη χρηματοδότηση για
τέτοιου είδους συναντήσεις, θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες κατηγορίες/δραστηριότητες
(budget items/activities) του προϋπολογισμού του σχεδίου.

•

Ο δικαιούχος επιτρέπεται να μεταφέρει έως 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:

1) που σχετίζονται με την αγορά ή/και την ενοικίαση εξοπλισμού και/ή υπηρεσιών, που είναι
απαραίτητα και άμεσα συνδεδεμένα με την υλοποίηση δραστηριοτήτων εικονικής ή μικτής
κινητικότητας. Η δυνατότητα αυτή δίνεται ακόμη και σε περιπτώσεις σχεδίων που o αρχικός τους
προϋπολογισμός δεν προέβλεπε ποσό στην κατηγορία των Ειδικών Δαπανών. Διευκρινίζεται ότι
η αγορά εξοπλισμού γραφείου ή άλλου είδους εξοπλισμού που δύναται να αξιοποιηθεί από τους
συμμετέχοντες οργανισμούς έξω από το πεδίο δράσης του σχεδίου ΔΕΝ αποτελούν επιλέξιμες
δαπάνες.
2) που σχετίζονται με τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες σε μικτή κινητικότητα
σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.
Σε καμία περίπτωση όμως ο τελικός προϋπολογισμός δεν πρέπει να ξεπερνά τον αρχικά
εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
Ο δικαιούχος πρέπει να καταγράψει στο Mobility Tool+ αν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες κατ’
εξαίρεση·
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.

•

Τόσο η εικονική όσο και η φυσική κινητικότητα προσμετρούν στην αναγνώριση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων.

