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Az Irányító Hatóság (MA), a Nemzeti Hatóság (NA), a Közös Titkárság (JS) és az Interreg
V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program első szintű ellenőrzése (FLC)
nemrégiben számos kérdést kapott a COVID-19 járvány miatt lemondott események,
utazások, kézbesítetlen eszközök stb. kapcsán. Sok esetben a kérdések a kapcsolódó
kiadások elszámolhatóságára vonatkoznak. Ezzel kapcsolatban az IH / JS a következő
útmutatást nyújtja a program összes vezető kedvezményezettjének, kedvezményezettjének
és ellenőrző szervének:
Általános utasítások
Általánosságban az IH/JS azt tanácsolja, hogy értékelje a helyzetet, és a közegészségügyért
felelős illetékes hatóságok, mint például a WHO vagy a nemzeti egészségügy utasításoknak
megfelelően járjon el. A régióra vonatkozó hivatalos utazási tilalom / figyelmeztetések esetén
a partnerek kénytelenek lehetnek a projekthez kapcsolódó utazások és események
lemondására. Kerülje az utazást, ha:




Hivatalos utazási tilalom vagy utazási figyelmeztetés van érvényben az Ön
régiójában, az Ön szervezetében, vagy bármely releváns területen;
A partnerszervezet korlátozza az értekezletekre tett utazásokat;
Önnek komoly egészségügyi gondjai vannak.

A felmerült költségek elszámolhatósága
Abban az esetben, ha a COVID-19 járvány miatt egy találkozó vagy esemény lemondásra
vagy elhalasztásra kerül, vagy a berendezések megvásárlásával, egyes munkálatokkal
kapcsolatosan költségek vagy késedelmek merülnek fel, javasoljuk, hogy a szerződéses
feltételek szerint mielőbb indítványozzon pénzvisszatérítést.
A lemondott utazáshoz, rendezvényhez stb. kapcsolódó kiadások (pl. jegyek, előre fizetett
szállás, rendezvények szolgáltatásai, egyéb beszerzések), amelyek a lemondás előtt
történtek, jogosult költségnek minősülnek és a felelős FLC-k elfogadják őket, ha:






Semmilyen módon nem visszatéríthetőek. Az utazó személyek és a szervezők
kötelesek az ilyen kiadásokat minimalizálni;
Elkerülhetetlen külső körülmények (vis maior) befolyásolják őket, pl. a WHO vagy a
nemzeti hatóságok hivatalos figyelmeztetései, vagy a COVID-19 miatti egészségi
állapot vagy valamely résztvevő fertőzöttségének gyanúja;
A kiadás és a hatóságok vonatkozó döntései, ill. az egészségi állapot megfelelően
dokumentált.

Abban az esetben, ha a kiadást más módon térítik meg (a szolgáltató, a biztosítás stb.),
akkor a költség a program keretében nem igényelhető vissza.
További változások a projektek megvalósításában
Általánosságban azt javasoljuk, hogy a projektek folytassák tevékenységeiket az eredetileg
tervezett módon.
A folyamatosan és gyorsan változó helyzet miatt az IH / JS javasolja:










A jövőbeli utazások és események szervezése során használja ki a rugalmas
foglalási lehetőségeket és szerződéses feltételeket, kössön visszatérítendő,
lemondást lehetővé tevő megállapodásokat;
Az esetleges negatív hatások elkerülése érdekében ajánlott a lemondott értekezletek,
események helyettesítése online találkozókkal / videokonferenciákkal, célzott online
promóciós kampányokkal, videókkal, az eredmények megosztása, a közösségi média
és a weboldal segítségével stb.
Abban az esetben, ha az utazáson és rendezvényeken kívül más projekt
tevékenységeket érint a COVID-19 járványhelyzet, a partnereket arra kérjük, hogy
megfelelően dokumentálják ezeket az eseteket és keressenek alternatív
megoldásokat a szóban forgó tevékenységek végrehajtására;
Kérjük, használja a javasolt alternatív intézkedéseket a projekt késedelmének
minimalizálására - a projekt meghosszabbítása csak egyedi és kellően indokolt
esetek az általános időkeret keretein belül lehetséges;
Kérjük, a lehetőségek maximális kiaknázásával próbálja meg teljesíteni a projektek
céljait és indikátorait. Az IH / JS nyitott az eseti megoldásokra azon projektek
esetében, ahol a célok, mutatók vagy kimenetek elérésével kapcsolatban probléma
merül fel.

Ha további információra vagy pontosításra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba kijelölt
képviselőjével telefonon vagy e-mailben.
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