SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA ZA USPOSABLJANJIH MVA-T-2013-001

1.

Prijava za sodelovanje

Za prijavo za sodelovanje na posamezni aktivnosti se šteje odposlana prijava kandidata v skladu z navodili za
prijavo, določenimi v posameznem Povabilu za sodelovanje. Z odposlano prijavo za sodelovanje se kandidat ter
njegova podporna organizacija strinjata in sprejemata te splošne pogoje za sodelovanje v aktivnosti, za katero
je MOVIT objavil Povabilo za sodelovanje.
2.

Izbor udeležencev

MOVIT ali njegov partner v drugi državi bo naredil izbor prijavljenih kandidatov za sodelovanje na aktivnosti ter
izbranega kandidata ali kandidate povabil k sodelovanju na aktivnosti, za katero je bila odposlana prijava.
Odločitev o izboru kandidata ali kandidatov je dokončna.
Izbrani kandidat je dolžan po prejemu obvestila o izboru (s strani MOVITA ali njegovega partnerja v tujini) svoje
sodelovanje potrditi čim prej oz. najkasneje do roka, določenega v obvestilu. Če mu je obvestilo o izboru
posredoval partner MOVITA iz tujine, mora izbrani kandidat svojo udeležbo potrditi tudi na naslov info@mva.si.
Če kandidat svoje udeležbe ne bo potrdil, bo MOVIT takšno stanje štel kot odpoved udeležbe s strani kandidata
ali kandidatov, ki nosi tudi vso morebitno lastno škodo iz takšnega stanja.
3.

Obveznosti udeleženca

Udeleženec s potrditvijo svoje udeležbe na aktivnosti v skladu s predhodno točko sprejema kot dokončne in
neizpodbitne naslednje svoje obveznosti:
•

•
•
•

4.

da organizira in zagotovi svoj prevoz do kraja aktivnosti in nazaj, si zagotovi potrebne vozovnice za ta
prevoz ter pravočasno uredi druge formalnosti, ki so potrebne za potovanje oziroma sodelovanje na
aktivnosti;
da sodeluje v celotnem trajanju aktivnosti;
da po vrnitvi MOVIT-u posreduje poročilo o sodelovanju na aktivnosti ter obračun dejanskih
upravičenih stroškov s spremljajočo dokumentacijo, kot je določeno s 6. točko teh Splošnih pogojev;
da se na povabilo MOVIT-a udeleži evalvacijskega srečanja, ki je lahko organizirano v roku 24 mesecev
po dnevu zaključka aktivnosti.
Obveznosti MOVIT-a

MOVIT bo udeležencu, pod pogojem, da ta izpolni vse svoje obveznosti kot jih določajo ti Splošni pogoji, izplačal
dotacijo iz programa Mladi v akciji v višini 90 % dejanskih upravičenih stroškov. Najvišja možna višina povračila
je omejena na 800,00 €, razen v primeru izrednih stroškov zaradi sodelovanja oseb s posebnimi potrebami.
Izplačilo dotacije bo izvedeno v roku 45 dni od prejema popolnega poročila in obračuna upravičenih stroškov.
5.

Upravičeni stroški

MOVIT bo za upravičene stroške, ki jih je mogoče sofinancirati z dotacijo, štel:
•

•
•

stroške najcenejšega javnega prevoza upravičenca od kraja njegovega običajnega prebivališča na
aktivnost in nazaj ter pod pogojem, da je bil prevoz v odhodu začet največ 72 ur pred dnevom začetka
aktivnosti oziroma je prevoz ob povratku zaključen v roku 72 ur po dnevu zaključka aktivnosti(taksi
prevozi so izključeni).
stroške dodatnega zdravstvenega zavarovanja udeleženca v tujini oziroma nezgodnega zavarovanja v
času trajanja celotnega potovanja in sodelovanja na aktivnosti;
stroške plačila taks ali drugih dajatev za pridobitev vstopnega vizuma.
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V primeru sodelovanja oseb s posebnimi potrebami, se lahko z dotacijo iz programa MvA krijejo tudi drugi
stroški, ki omogočajo sodelovanje na aktivnosti osebam s posebnimi potrebami ter pod pogojem, da sta se
upravičenec in MOVIT najkasneje do odhoda na aktivnost pisno dogovorila za naravo in višino takšnih stroškov,
višina teh stroškov pa je povrnjena v višini 100 % dejanskih stroškov.
6.

Poročilo o sodelovanju in obračun upravičenih stroškov

Udeleženec se zavezuje k predložitvi vsebinskega poročila o sodelovanju ter obračuna upravičenih stroškov za
namen pridobitve dotacije v roku 30 dni po dnevu zaključka aktivnosti in na obrazcih, ki jih predpiše MOVIT
(glej Prilogo I).
Udeleženec bo dejansko višino stroškov dokazoval s predložitvijo originalnih vozovnic ali plačanih računov za
prevoz ali posamezne dele prevoza, zavarovanja, taks ali vizumov. MOVIT si pridržuje pravico, da zavrne vsak
tako predloženo vozovnica ali račun, iz katerega ni razvidna relacija prevoza, datum storitve ali višine stroška
prevoza. V primeru uporabe letalskega prevoza mora upravičenec priložiti tudi vse vstopne kupone.
Obračun upravičenih stroškov mora biti posredovan na naslov MOVIT, Dunajska cesta 22, Ljubljana, s
priporočeno pošto.
V primeru, da valuta plačila ne bo razvidna na vozovnici ali računu, se šteje, da je bil strošek plačan v nacionalni
valuti izdajatelja vozovnice oziroma računa. V primeru preračunavanja višine plačila se upošteva referenčni
tečaj ECB na dan začetka aktivnosti: http://www.bsi.si/podatki/tec-bs.asp.
MOVIT si zadržuje pravico, da zavrne izplačilo dotacije v primeru prepoznega posredovanja ali nepopolnega
poročila o sodelovanje, ki ga udeleženec ne dopolni na zahtevo MOVIT-a.
7.

Uporaba drugih prevoznih sredstev

Udeleženec lahko za namen prevoza uporabi tudi druga prevozna sredstva, pri čemer bodo stroški takšnega
prevoza povrnjeni v višini stroška prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi na podlagi potrdila o višini cene
vozovnice, iz katere bo poleg cene razvidna tudi relacija prevoza, potrdilo pa ne bo starejše od treh mesecev.
8.

Pravica do uporabe vsebine poročila ter osebnih podatkov

Udeleženec daje izrecno soglasje MOVIT-u, da objavi vsebine poročila o sodelovanju v kateremkoli mediju, v
celoti ali v delih, brez kakršnegakoli materialnega nadomestila upravičencu. Vsi kandidati in udeleženci dajejo
izrecno soglasje, da MOVIT hrani, obdeluje, uporablja in posreduje njegove osebne podatke, navedene v
kandidaturi za sodelovanje na aktivnosti, z namenom organizacije sodelovanja na aktivnosti, analize izvajanja
programa, njegovih učinkov ter spremljanja in nadzora nad izvajanjem programa ter obveščanja o drugih
priložnostih za sodelovanje v različnih usposabljanjih.
9.

Komunikacija

Udeleženec mora vso pomembno komunikacijo v zvezi s svojo udeležbo nasloviti na info@mva.si. MOVIT bo za
komunikacijo uporabljal e-naslov udeleženca, ki je naveden v prijavi za sodelovanje na aktivnosti.
10.

Zavarovanje

Udeleženec je izključno odgovoren za svoje ustrezno zdravstveno in nezgodno zavarovanje v času potovanja na
aktivnost, v času trajanja aktivnosti in v času povratnega potovanja. MOVIT v nobenem primeru ni odgovoren
za katerokoli škodo, ki jo je udeleženec utrpel med potovanjem oziroma zaradi sodelovanja na aktivnosti,
oziroma jo je udeleženec v tem času povzročil tretjim osebam.
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11.

Odpoved sodelovanja s strani udeleženca

Če udeleženec odpove sodelovanje na aktivnosti po potrditvi svoje udeležbe v skladu z 2. točko teh Splošnih
pravil, razen v primeru višje sile, ki jo je mogoče utemeljiti z ustrezno dokumentacijo, je udeleženec odgovoren
za vso škodo, ki je bila z odpovedjo povzročena MOVIT-u ali njegovemu partnerju v tujini.
12.

Pristojnost sodišča

MOVIT in upravičenec bosta morebitne nesporazume, vezane na te Splošne pogoje, poskušala reševati
sporazumno. V primeru spora je pristojno sodišče v Ljubljani.
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