Usmernenie pre prijímateľov dobrovoľníckych
projektov počas pandémie koronavírusu
Vec: Dokument upravuje znenie Manuálov na vyúčtovanie dotácií na vysielanie dobrovoľníkov
a dobrovoľníkov-expertov do rozvojových krajín SlovakAid, ktoré boli zazmluvnené v rokoch
2018 a 2019.
Vydáva: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „SAMRS“)
Účel: Stanovenie pravidiel a postupov pri žiadaní, schvaľovaní a použití dotácie vrátane
určenia spôsobu jej vyúčtovania v zmysle platných právnych predpisov SR.
Dátum vydania: 8. apríla 2020
Dátum účinnosti: Usmernenie platí od 16. marca 2020, kedy vláda SR schválila vyhlásenie
núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.až do odvolania.
Schválil: Lucia Kišš, MSc.
R SAMRS
Úpravy: SAMRS si vyhradzuje právo upravovať a aktualizovať znenie tohto dokumentu v zmysle
nariadení MZVEZ SR a priebežne prijatých opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
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A. Predčasné ukončenie projektov
Pri návrate dobrovoľníka/dobrovoľníka-experta z krajiny vyslania pre reštriktívne
opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu, prijímatelia majú povinnosť
projekt predčasne ukončiť. Postup je takýto:
a. Prijímateľ pošle sken oficiálnej žiadosti o predčasné ukončenie projektu
projektovému a finančnému manažérovi (ďalej len „PFM“). PFM zašle
odpoveď najneskôr do piatich pracovných dní emailom. Hneď ako to
situácia umožní, pošle prijímateľovi aj oficiálny list poštou.
b. PFM neskôr prijímateľov vyzve na doručenie podpísaného originálu
oficiálnej žiadosti (osobne/poštou).
c. Po elektronickom dodaní žiadosti o predčasné ukončenie projektu
prijímateľovi plynie podľa zmluvy jeden mesiac na dodanie záverečnej
správy a vyúčtovania.

B. Zmeny v projektoch
Každú zmenu súvisiacu s realizáciou
emailom oznámiť SAMRS.

projektu je

potrebné

bezodkladne

SlovakAid dotácie na Program na vysielania dobrovoľníkov a dobrovoľníkovexpertov sú určené výhradne na účely implementácie v rozvojových krajinách
uvedených v zozname OECD DAC. Z tohto dôvodu, prípadné aktivity
dobrovoľníka v SR SAMRS bude považovať za neoprávnené výdavky. Pôsobenie
dobrovoľníka vo svojej vysielajúcej organizácii je výlučne predmetom dohody
medzi vysielajúcou organizáciou a dobrovoľníkom, a táto dohoda ide mimo
referenčný rámec projektu SAMRS.
Podujatia určené pre verejnosť nie je možné organizovať bez prítomnosti
publika. Z tohto dôvodu, ak dobrovoľníci plánovali svoje po-návratové aktivity
realizovať pred publikom, SAMRS tieto odporúča zmeniť a prispôsobiť aktuálnemu
kontextu (napr. zverejniť vo forme blogov, printových alebo online článkov, videí
a pod.).
Pri po-návratových aktivitách sa zmluvné podmienky nemenia. Dobrovoľníci/
dobrovoľníci-experti sú po svojom návrate naďalej povinní realizovať po-návratové
aktivity. Tieto sa však musia prispôsobiť aktuálnemu kontextu. Dobrovoľníci majú
na realizáciu po-návratových aktivít jeden mesiac plynúci odo dňa podania
žiadosti o predčasné ukončenie projektu. Zároveň však výdavky na tieto činnosti
musia vzniknúť v rámci doby realizácie projektu uvedenej v zmluve.
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C. Vynaložené náklady na predčasné ukončenie projektov
SAMRS uznáva tieto náklady ako súvisiace so zásahom „vyššej moci“. Aj v takom
prípade je však povinnosťou prijímateľa postupovať v súlade so zmluvou
a Manuálom pre dobrovoľnícke projekty (t.j. informovať SAMRS a prijať opatrenia
na minimalizáciu prípadných škôd atď.).
Celkovú schválenú dotáciu nie je možné prekročiť.
Uznanie nákladov predčasne ukončených projektov:
V prípade predčasného návratu sú uznateľné tieto výdavky (z dôvodu „vyššej
moci“):
 výdavky, ktoré vznikli pred vyslaním (reálne výdavky, všetky
oprávnené výdavky sú uvedené v Manuáli pre vysielanie dobrovoľníkov
a expertov-dobrovoľníkov k príslušnému roku),
 výdavky spojené s vyslaním (alikvotná časť, t.j. počet mesiacov
pobytu v krajine vyslania),
 výdavky na prípravu/pred-výjazdové školenie a po-návratové
aktivity v SR (reálne výdavky),
 administratívne výdavky spojené s koordináciou (alikvotná časť, t.j.
počet mesiacov celkového trvania projektu).

D. Zmeny v uzatvorených zmluvách
Žiadosť o zmenu zmluvy bude akceptovaná dodatkom.
SAMRS je oprávnená vyžadovať od prijímateľov doklady, ktoré preukazujú zásah
„vyššej moci“ – okolnosti, ktoré znemožňujú alebo výrazne sťažujú plnenie
zmluvy. SAMRS bude akceptovať usmernenie MZVEZ SR od 16.marca 2020, kedy
bolo toto zverejnené na webových stránkach MZVEZ SR, ako doklad na
preukázanie vyššej moci, resp. obmedzenia.

E. Záverečné ustanovenie
Toto usmernenie neznamená, že prijímatelia nie sú povinní prijať všetky
preventívne opatrenia a vyvinúť úsilie na zabránenie vzniku okolností smerujúcich
k nedodržaniu zmluvných podmienok alebo na minimalizáciu možných dopadov
pri realizácii SlovakAid projektov. Medzi tieto preventívne opatrenia patria
alternatívne riešenia (napr. organizovanie virtuálnych po-návratových aktivít, ediseminačných aktivít, príprava blogov a článkov, e-konferencií, webinárov atď.).
SAMRS pevne verí, že celú situáciu spoločne zvládneme a spôsobené
obmedzenia nezanechajú výraznejšie škody na celkových výstupoch
dobrovoľníckych projektov.
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