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TIPOLOGIJA INDIKATIVNIH UKREPOV V OKVIRU ESS IN YEI,
KI SE LAHKO MOBILIZIRAJO GLEDE KRIZE COVID-19

Splošne opombe
Seznam ukrepov, ki sledi, je neizčrpen seznam primerov operacij, ki jih lahko ESS podpre
izključno za reševanje krize COVID-19. Podpora takšnim ukrepom je zato omejena na ukrepe,
ki se začnejo s 1. februarjem 2020 (datum upravičenosti izdatkov). Države članice želijo morda
izvesti nekatere od teh ukrepov, odvisno od njihovega konteksta in v dopolnjevanju z drugimi
že sprejetimi nacionalnimi ali regionalnimi ukrepi. Ta dokument je v celoti namenjen
ponazoritvi ukrepov, ki bi bili po mnenju Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne
zadeve in vključevanje lahko pomembni za podporo ESS v okviru reševanja neposrednih
izzivov zdravstvenih sistemov, zmanjšane zaposlenosti in povečanega tveganja za socialno
izključenost. Prav tako ponazarja vrste odhodkov in revizijske sledi, ki so ustrezni v okviru
takšnih ukrepov.
Programiranje ukrepov bi bilo odvisno od konteksta operativnih programov (OP) držav
članic ter od intervencijske logike ukrepa. Ukrepi na ravni EU, ki jih predlaga Komisija v
okviru reševanja krize COVID-19, vključujejo možnost prožnejšega pretoka virov v OP v
različne naložbene prednostne naloge, da se zagotovi fleksibilen pristop (glej tudi ESF Q&A v
zvezi z vprašanji držav članic po CRII).
Pravila o upravičenosti so nacionalna[1]. Nacionalna pravila o upravičenosti do ESS bi morala
določiti, kaj je upravičeno. Države članice imajo dovolj prožnosti pri določanju upravičenih
stroškov ukrepov. Ta nacionalna pravila o upravičenosti morajo biti v skladu z zelo omejenim
naborom pravil o upravičenosti na ravni EU (v Uredbi o skupnih določbah in Uredbi o ESS).
Upravljalna preverjanja in revizije: Države članice so prav tako pristojne za določitev,
kako bodo preverjale, ali so izpolnjena pravila o upravičenosti. To bo določilo, kaj bo treba
preveriti na različnih ravneh (organ upravljanja, nacionalni revizijski organ in revizorji
Komisije). Zato je izrednega pomena, da je preprosto in se prepreči čezmernemu “podvajanju”
(v ang. gold-plating).

[1]

Article 65(1) Common Provisions Regulation (CPR).
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V zvezi z uporabo poenostavljenih oblik stroškov (v nadaljevanju: POS) bi si morale države
članice prizadevati za čim večjo uporabo uveljavljenih POS. Organi upravljanja OU (v ang.
MA) lahko uporabijo na ravni EU vse obstoječe oblike POS1glede na:
• Izobraževanje (vključno s predšolskim izobraževanjem, izobraževanjem otrok in
poklicnim usposabljanjem)
• Usposabljanje za brezposelne
• Svetovalne storitve
• Usposabljanje za zaposlene
Poleg tega lahko organ upravljanja uporabi obstoječe EU ali nacionalne sheme za podobne
vrste dejavnosti in upravičence (člen 67 (5) (b) in (c), prim. Smernice v poglavju POS 5.3).
Zlasti pri pripravi ne-urgentnih ukrepov, tj. operacij, namenjenih obravnavi posledic trenutne
krize COVID-19, lahko organ upravljanja uporabi vse možnosti, predvidene v čl. 67 CPR za
razvoj POS; pri operacijah javne podpore do 100 000 EUR lahko organ upravljanja uporabi
predlog proračuna za določitev stroškov na enoto ali pavšalnih zneskov.

1

https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=1490&langId=en
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1. ZAPOSLOVANJE – RELEVATNI UKREPI ZA ZAPOSLENE ALI NEZAPOSLENE
OSEBE

HITRO UKREPATI
-

Podpora delavcem, ki so začasno v "tehnični brezposelnosti", ker so bili delodajalci
prisiljeni zapreti svoje storitve, da bi se izognili širjenju virusa
Podpora samozaposlenim in malim podjetjem za ohranitev osebja / vzdrževanje
dejavnosti

Programi dela s krajšanim delovnim časom (v ang. Short-time work schemes) so javni programi, ki
omogočajo podjetjem, ki imajo gospodarske težave, da začasno krajšajo delovni čas svojih zaposlenih
in prejemajo dohodkovno podporo države za ure, ko niso delali. Ključna značilnost je, da se delovna
razmerja ohranjajo v času krajšega delovnega časa, tudi v primerih, ko se delovni čas zmanjša na nič
(to je popolna prekinitev dela). Vse države članice so vzpostavile neke vrste shem krajšega delovnega
časa, čeprav se njihove značilnosti močno razlikujejo.
ESS lahko igra pomembno vlogo, zlasti v državah članicah z visokimi zneski dodeljenih sredstev ESS,
da podpre prizadevanja držav članic za preprečitev širjenja virusa, vključno z oblažitvenimi ukrepi za
zmanjšanje števila delovnih ur, vključno z nadomestilom plače.
Sheme dela s krajšim delovnim časom na splošno ne veljajo za samozaposlene (ki lahko svobodno
organizirajo svoje delo, in prevzamejo poslovna tveganja, ki so povezana s svojo podjetniško
dejavnostjo). Vendar lahko v trenutnih izrednih razmerah, ko so odprte nacionalne sheme za to, ESS
lahko podpira tudi posebne sheme za samozaposlene.
Za dodatne podrobnosti glejte Q&A na strani CRII in CRII+ za države članice.

HITRI UKREPATI
Kadrovanje dodatnega osebja za profesionalne storitve čiščenja in okrepitev njihovih
zmogljivosti
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
-

Plače profesionalcev za dodatne storitve čiščenja v javnih prostorih
Usposabljanje v varnem okolju
Nakup potrebne opreme in higienskih potrebščin
Potni stroški
Storitve čiščenja

Ciljna skupina: Nizko kvalificirani iskalci zaposlitve ali osebe, ki so zaradi „Korona” situacije
brezposelne
Potencialni upravičenci: javni organi na vseh ravneh,
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven):
medinstitucionalni sporazum med OU in javnim zavodom
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Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TC9 (iv): Socialna vključenost: Dostop do storitev - po možnosti najprimernejši, če je cilj tega ukrepa
preprečiti širjenje virusa;
Komentarji: lahko prispeva k pomoči pri sterilizaciji objektov in s tem zmanjšanju izbruha (objekti
vključujejo bolnišnice, pa tudi javna mesta, ki še vedno delujejo, npr. nakupovalna središča, lekarne,
banke, javni prevoz itd.); zaposlitev oseb iz “tehnične” brezposelnosti ali brezposelne.
Revizijska sled: Uporabite čl. 14.1 o usposabljanju za brezposelne. Za potne stroške uporabite
uveljavljen način POS/ km. Dokazilo o izplačilu plač. Računi za zaloge in čistilno opremo.
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HITRO UKREPATI
Podpora delodajalcem in delavcem pri vzpostavitvi dela na daljavo
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
Podpora delodajalcev (zasebnih ali javnih) pri razvoju dela na daljavo.
-

Usposobljanje delodajalca za razvoj dela na daljavo
Usposobljanje delavcev, kako opravljati delo na daljavo, vključno z razvijanjem digitalnih
znanj
Nakup ali najem potrebne opreme (npr. prenosni računalniki, programska oprema in
zagotavljanje ustreznega digitalnega prostora na strežnikih)

Ciljna skupina: delodajalci (npr. zasebna podjetja, nevladne organizacije, sindikati, javne ustanove);
delavci
Potencialni upravičenci: organizacije za usposabljanje na daljavo (npr. Telewerkforum na
Nizozemskem); gospodarske zbornice; NVO; javne ustanove; sindikati
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven): javna
naročila
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TC8 (v): Zaposlovanje: Prilagajanje delavcev, podjetij in podjetnikov spremembam;
TC9 (iv): Socialna vključenost: Dostop do storitev (če je cilj preprečiti širjenje virusa)
Komentarji: Možnosti dela na daljavo lahko v nekaterih primerih ublažijo upad gospodarstva med
zaustavitvijo koronavirusa: podjetjem / nevladnim organizacijam / drugim organizacijam lahko
ponudijo priložnost za nadaljevanje dejavnosti in delavcem, da ohranijo svoje delovno mesto. Primer
projekta ESS, ki promovira delo na tej povezavi this link. Na Malti bodo podjetja, ki so investirala v
telekomunikacijske sisteme, upravičena do povračila v višini 45% do 500 EUR za vsakega delavca iz
vlade.
Revizijska sled: Dejansko nastali izdatki: vse zahteve običajnega programa usposabljanja. Za nakup
ali najem bodo potrebna javna naročila (za javne delodajalce) ali naročila za zasebne delodajalce.
Uporabite POS na ravni EU za usposabljanje zaposlenih.
HITRO UKREPATI
Podpora delodajalcem in delavcem pri izvajanju ukrepov na področju zdravja in varnosti pri
delu (ZVD) v okviru zmanjšanja širjenja virusa COVID-19
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
Podpora delodajalcem (zasebnim ali javnim) pri razvoju ukrepov s področja zdravja in varnosti pri delu
(ZVD).
- Usposobiti delodajalca za razvoj in uvajanje ureditve za varnost in zdravje pri delu
- Usposabljanje delavcev za ZVD ukrepe pri zagotavljanju skladnosti
- Nakup ali najem potrebne opreme za spoštovanje standardov za ZVD
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Ciljna skupina: delodajalci (npr. zasebna podjetja, sindikati, javne ustanove); delavci
Potencialni upravičenci: gospodarske zbornice; javne ustanove; sindikati
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven): javna
naročila
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TC8 (v): Zaposlovanje: Prilagoditev delavcev;
TC8 (vi): Zaposlovanje: aktivno in zdravo staranje;
TC9 (iv): Socialna vključenost: Dostop do storitev
Revizijska sled: Dejansko nastali izdatki: vse zahteve običajnega programa usposabljanja. Uporabite
POS na ravni EU za usposabljanje zaposlenih. Za nakup ali najem bodo potrebna javna naročila (za
javne delodajalce) ali naročila za zasebne delodajalce.
HITRO OKREPATI/ SREDNJEROČNO
Podpora samozaposlenim in malim podjetjem z uporabo dostopnih rešitev IT
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
Podpora za postavitev lokalnega sistema dostave, ki bo omogočal domačo dostavo blaga iz lokalnih
trgovin.
-

uporaba obstoječih IT rešitev,
delovni procesi;
usposabljanje osebja o varnem ravnanju in dostavi blaga
rešitve za učenje na daljavo za naložbe v nadgradnjo (lahko z uporabo vavčerjev)
plače / dopolnitve (dodatnega) osebja za pravočasno in kakovostno dostavo
nakup ali najem ustrezne IT opreme (prenosni računalniki, programska oprema)

Ciljna skupina: Samozaposleni, mala podjetja
Potencialni upravičenci: gospodarske zbornice, organizacije za usposabljanje, podjetja
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven): Lahko bi
bila pomembna za državno pomoč, če ni v skladu s pravili de minimis (v primeru donacij podjetjem)
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TC8 (v): Zaposlovanje: Prilagajanje spremembam; (iii) samozaposlitev;
TC9 (iv): Socialna vključenost: Dostop do storitev
Revizijska sled: Glede na nujnost bi lahko predvideli MSP uporabo obstoječih standardnih paketov /
okvirov za vzpostavitev preprostega in osnovnega spletnega mesta v času krize. Stroške na enoto je
mogoče izračunati z uporabo podatkov / ponudb strokovnjakov, ki že nudijo to znanje. Plače osebja za
dostavo: dokazilo o plačilu.
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DOLGOROČNO UKREPANJE
Podpora delodajalcem, da se prilagodijo spremembam
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
Podpora delodajalcev (s poudarkom na MSP), da bodo lahko ponovno zagnali svoje dejavnosti in se
prilagodili spremembam.
- Usposobiti delodajalce o orodjih in ukrepih za prilagoditev in razvoj poslovnega načrta in
kadrovskih politik, vključno z njihovo komunikacijsko strategijo (z osebjem in strankami), fleksibilno
delovno ureditvijo, obvladovanjem tveganj – med krizo in po krizi
Ciljna skupina: delodajalci, sindikati
Potencialni upravičenci: gospodarske zbornice, organizacije za usposabljanje, podjetja
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven): lahko bi
bile relevantne državne pomoči; po pravilih de minimis
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TO8 (v): Zaposlovanje: Prilagoditev delavcev, podjetij in podjetnikov spremembam
Revizijska sled: POS za usposabljanje zaposlenih.
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2. OKREPITEV ZMOGLJIVOSTI ZDRAVSTVENIH STORITEV MED KRIZO
HITRO OKREPATI
Podpora bolnišničnemu osebju pri zdravljenju bolnikov s COVID-19 in zagotavljanje druge
zdravstvene pomoči drugim bolnikom/osebju drugih organov, ki se ukvarjajo s širjenjem virusa
virus2
Opis dejavnosti / primeri stroškov:





Plače ali dodatno nadomestilo osebja (čas, ki ga je treba jasno formalizirati): če je izvedljivo, lahko
države članice izračunajo mesečni strošek na enoto (povprečje na zaposlenega na podlagi
povprečne mesečne plače v večjih bolnišnicah).
Usposabljanje na delovnem mestu glede ravnanja s specializirano opremo (Uporabljajte POS na
ravni EU)
Nakup dodatne opreme / potrebščin (npr. respiratorjev, pa tudi zaščitne opreme, higienskih
izdelkov, zdravil itd.)
Plače / nadomestilo za zaposlitev dodatnega osebja

Ciljna skupina: usposobljeni bolnišnični delavci (odvisno od konteksta države članice, po možnosti
tudi nedavno diplomiranih zdravnikov in medicinskih sester, medicinskih tehnikov); osebje drugih
organov, ki se ukvarjajo s širjenjem virusa
Potencialni upravičenci: bolnišnice, ministrstvo za zdravje, druge zdravstvene ustanove
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum3 na nacionalni ali regionalni ravni: Plače:
med-institucionalni sporazum med ministrstvom in bolnišnicami; Usposabljanje: odvisno od
organizacije dostave: medinstitucionalni dogovor, če je/bo interno usposabljanje v bolnišnici ali
postopek javnega naročila v primeru zunanjega usposabljanja (hitri postopek); postopek javnega
naročila za nakup opreme in potrebščin. V zvezi z nakupom opreme in potrebščin se lahko srestva ESS
-porabi za financiranje nakupov, opravljenih v okviru že sproženih postopkov javnih naročil (po
01.02.2020).
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS)4:
TC9 (iv): Socialna vključenost: Dostop do storitev
Komentarji: Zmogljivost bolnišnic je v Italiji in v drugih državah članicah močno ogrožena zaradi vse
večjega števila primerov okuženih v EU. Bolgarija že izvaja podoben ukrep (mesečni bonus). V Baskiji
(Španija) se načrtuje začasno zaposlitev upokojenih zdravnikov (mlajših od 70 let) in nespecializiranih
zdravnikov (diplomanti medicine, ki še niso opravili štiriletne specializacije). Več državah članicah se
predvideva usposabljanje medicinskih sester in zdravnikov. V ukrep bi lahko bile vključene dodatne
plače za to novo usposobljeno osebje. V Romuniji se načrtuje, da bodo ESF uporabili za nakup
2

Ukrep opisuje dejavnosti, ki so neposredno usmerjene v zdravstveni sektor, vendar bi podobno dejavnost /
stroške lahko prilagodili tudi drugim ključnim organom, ki so v prvi vrsti pri reševanju krize, na primer mejni
policiji.
3
Kadar se v tej opombi sklicujejo na medinstitucionalne sporazume, mora organ upravljanja najprej zagotoviti,
da takšni institucionalni upravičenci sodijo v področje ustrezne prednostne naloge OP. Če ni tako, je potrebno
vključiti v spremembe OP, ki so izvedene v okviru ukrepov COVID-19, kot je primerno.
4
Samo za ponazoritev, v skladu s poudarkom na ukrepu.
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dodatnih medicinskih potrebščin (za odkrivanje COVID 19) in dodatne medicinske opreme (zaščitna
oprema in mehanski ventilatorji).
Revizijska sled: dokumentacija o zaposlovanju; plačilni listi za stroške plače; dodelitev v bolnišnici za
povezavo z ukrepi Covid 19, neposredno ali za zagotavljanje druge zdravstvene pomoči drugim
pacientom; Postopek javnega naročanja in računi, naročila za dostavo opreme, po možnosti stroški
skladiščenja zalog (da se prepreči nepotrebna izguba). Elementi usposabljanja bi zahtevali enako
revizijsko sled kot katero koli drugo usposabljanje, ki se izvaja v državi / regiji.
HITRO OKREPATI
Vzpostavitev mobilnih enot (ali začasnih zdravstvenih ustanov) za pomoč/testiranje primerov
COVID-19, npr. zlasti na oddaljenih ali težko dostopnih geografskih območjih
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
- Plača / dodatno nadomestilo
- Stroški usposabljanja (POS na ravni EU za usposabljanje zaposlenih)
- Nakup mobilne opreme, potrebščin, zdravil
- Najem vozila
- Najem prostorov za začasne zdravstvene ustanove.
Ciljna skupina: usposobljeni bolnišnični delavci (odvisno od konteksta države članice, po možnosti
tudi nedavno diplomirani zdravniki in medicinske sestre); splošni zdravniki
Potencialni upravičenci: neposredno bolnišnice ali Ministrstvo za zdravje, druge zdravstvene ustanove
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven):
Plače: medinstitucionalni sporazum med ministrstvom in bolnišnicami; Usposabljanje: odvisno od
organizacije dostave: medinstitucionalni dogovor, če se interno usposabljanje izvaja v bolnišnici ali
izvedba javnega naročila v primeru zunanjega usposabljanja (hitri postopek); javna naročila za nakup
opreme in potrebščin. V zvezi z nakupom opreme in potrebščin se lahko ESS sredstva uporabijo za
financiranje nakupov, opravljenih v okviru že izvedenih postopkov javnih naročil (po 01.02.2020).
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TC9 (iv): Socialna vključenost: Dostop do storitev
Komentarji: Mobilne enote ali začasne zdravstvene ustanove bi lahko bile ključnega pomena za
oddaljena območja, tudi za preprečevanje širjenja okužbe in zdravljenje pacientov na kraju samem.
Revizijska sled: dokumentacija o zaposlovanju; plačilni listi za stroške plače; dodelitev bolnišnic /
mobilnih enot / začasnih zdravstvenih ustanov za povezavo z ukrepi Covid 19; Postopek javnega
naročanja in računi, naročila za dostavo opreme, morebitni stroški skladiščenja (da se prepreči
nepotrebna izguba); najem prostorov. Elementi usposabljanja bi zahtevali enako revizijsko sled kot
katero koli drugo usposabljanje, ki se izvaja v državi / regiji. Če je izvedljivo, razmislite o povračilu
stroškov na podlagi pavšalnega zneska ali predloga proračuna na mesec izvajanja za to vrsto dejavnosti,
kar bo zahtevalo veliko manj administracije (nacionalni revizorji bi morali predhodno potrditi pristop).
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UKREPATI SREDNJEROČNO (Uporabite pavšalni znesek ali POS na ravni EU, če je na voljo):
Podpora splošnim zdravnikom pri pregledu bolnikov doma ali na daljavo
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
-

Plača / dodatno nadomestilo
Stroški usposabljanja (za ravnanje z opremo)
Mobilna oprema; zaloge; zaščitna oprema
Najem vozila
Uporaba preprostih IT rešitev za zagotavljanje e-posvetovanj (npr. varna izdelava spletnih
strani ali prijav)

Ciljna skupina: splošni zdravniki
Potencialni upravičenci: Ministrstvo za zdravje, zdravstvene ustanove
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven): javna
naročila opreme in zalog
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TC9 (iv): Socialna vključenost: Dostop do storitev
Komentarji: v nekaterih državah članicah trenutno nimajo podpore z že kupljenimi zalogami in bi
bili sposobni testirati v potencialnih primerih.
Revizijska sled: Da bi zmanjšali upravno/administrativno breme za splošne zdravnike, če je mogoče,
razvijte POS ali pavšalni znesek, da omogočite plačilo za izvedbo testiranja. Tako bi lahko revizijska
sled temeljila na številu testiranih oseb z edinstveno ID številko bolnika za zmanjšanje tveganja
dvojnega financiranja ali sklicevanje na uradno bazo podatkov o testiranju COVID-19. Postavitev
takšnega POS (člen 67) je odvisna od situacije v vsaki državi članici. Prav tako bi verjetno bilo najmanj
težav, če bi se upoštevalo število izpolnjenih testnih setov.
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3. UKREPI SOCIALNEGA VKLJUČENJA, KI SO NA PODROČJU POMOČI
RANLJIVIH SKUPIN IN DOSTOP DO ZDRAVSTVENIH STORITEV
HITRO UKREPATI
Podpora starejšim in invalidnim osebam, zlasti tistim, ki živijo neodvisno, z ukrepi, katerih cilj
je zagotoviti, da ostanejo zdravi in aktivni
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
-

storitve oskrbe na domu (uporabljajo se lahko vavčerji), nakupovanje, prevzem zdravil,
podpora duševnemu zdravju,
svetovanje,
plače, potni stroški zdravstvenih ali socialnih delavcev, ki opravljajo storitve na domu za
invalide ali doma zaprte zaradi znakov COVID-19

Ciljna skupina: Starejše osebe in invalidi, ki živijo neodvisno
Potencialni upravičenci: Ministrstvo za zdravje, izvajalci javne službe
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven): lahko
ustrezna oblika sporazuma med ministrstvom in pooblaščenimi podjetji ponudnikov storitev; ali JN hitri
postopek
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TC9 (iv): Socialna vključenost: Dostop do storitev
Revizijska sled: Za povračilo stroškov opravljenih storitev prednostno uporabite sheme vavčerjev,
dodeljene starejšim. Če ne obstaja shema vavčerjev, alternativna možnost bi lahko vključevala potrdilo
delodajalca za povečane plače socialnih delavcev, pri tem ni potrebno utemeljiti, ali gre za dejavnost
COVID-19 ali ne gre za COVID-19, če je omejeno na časovno trajanje krizne situacije.
HITRO UKREPATI
Podpora osebam / družinam, ki doživljajo brezdomstvo / stanovanjsko izključenost in so
izpostavljeni COVID-19
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
- svetovalne storitve za lažji dostop do zdravstvenih storitev in stanovanjskih storitev
- najem stanovanja, vključno s stroški uporabe zasebnih objektov, kot so hoteli
- nakup sanitarnih izdelkov
Ciljna skupina: Brezdomne osebe / osebe, ki živijo v socialnih stanovanjih
Potencialni upravičenci: storitve na področju socialnih stanovanj
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven): lahko
ustrezna oblika sporazuma med ministrstvom in pooblaščenimi ponudniki storitev; JN za oskrbo
Kje bi se lahko programirali ukrepi (prednostna naložba ESS):
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TC9 (iv): Socialna vključenost: Dostop do storitev
Revizijska sled: Za svetovalne storitve uporabite člen 14.1. Najem stanovanja na podlagi pogodbe /
HITRO UKREPATI/UKREPATI SREDNJEROČNO (Uporabite pavšalni znesek ali POS na ravni EU,
če je na voljo):
Podpora ljudem v ranljivih situacijah (poslabša Covid 19) s socialno-izobraževalnimi storitvami,
zdravstvenimi in zdravstvenimi storitvami ali podobnimi storitvami
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
- Prevozni stroški za invalide
- Rešitve za e-učenje ali izobraževanje na daljavo
- Storitve / svetovanje na domu, tudi po telefonu
- Nakup ali najem potrebne opreme (npr. prenosni računalniki, programska oprema) za izobraževanje
na daljavo; stroški širokopasovne internetne povezave
Ciljna skupina: Osebe z fizičnimi in duševnimi omejitvami in druge osebe v ranljivih situacijah / ki
so izpostavljeni nevarnosti revščine ali socialne izključenosti
Potencialni upravičenci: Ministrstvo za zdravje, lokalne oblasti, izvajalci javne službe, NVO
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven): lahko
ustrezna oblika sporazuma med ministrstvom in pooblaščenimi podjetji ponudnikov storitev; ali JN hitri
postopek
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TC9 (iv): Socialna vključenost: Dostop do storitev
Revizijska sled: Za e-izobraževanje uporabite POS na ravni EU za izobraževanje in nadomestite vse
že potrjene izdatke POS5. Prevozni stroški na podlagi računov in plačilnih listov (voznik) ali na podlagi
POS / km (večina držav članic ima v nacionalni zakonodaji že določene stroške / km, tako da so na
voljo in zato ni potrebno predhodne ocene). Negovalni delavci: plačilne liste / obiskane osebe / stroški
prevoza.

5

Dokler računi niso predloženi, država članica lahko umakne in nadomesti stroške. Če so bili stroški obračunani
(do zdaj) v okviru dejansko nastalih izdatkov, mogoče jih je umakniti in nadomestiti z ustreznimi POS.
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HITRO UKREPATI/UKREPATI SREDNJEROČNO (Uporabite pavšalni znesek ali POS na ravni EU,
če je na voljo):
Podpora družinam, zlasti enostarševskim družinam, in družinam v socialno-ekonomskih
ranljivih situacijah (ki so se poslabšale s Covid 19) s socialno-izobraževalnimi storitvami,
zdravstvenimi storitvami ali podobnimi storitvami
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
- Dodatki / sheme dela za krajši delovni čas za starše, ki ostanejo doma, da skrbijo za otroke v času,
ko so šole zaprte
- Nadomestila za kritje stroškov varstva otrok za starše, ki morajo iti na delo in ne morejo ostati
doma, da bi skrbeli za otroke6
- Višji dodatek za starše v zdravstvenem sektorju
- Dodatki ali pripravljeni obroki za otroke, ki se prehranjujejo le v šoli
- Storitve učenja / izobraževanja na daljavo
- Nakup ali najem potrebne opreme (npr. prenosni računalniki, programska oprema) za učenje na
daljavo; stroški širokopasovne internetne povezave
- Svetovalne storitve, tudi po telefonu
- Storitve oskrbe na domu (lahko se uporablja bone), kot so nakupovanje, prevzem zdravil.
Ciljna skupina: Brezposelni ali zaposleni starši
Potencialni upravičenci: agencija za zaposlovanje, uradi za delo, ministrstva za izobraževanje
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven): lahko
sporazum med ministrstvom in pooblaščenimi podjetji ponudnikov storitev; ali JN hitri postopek
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TC8 (i) Zaposlovanje: Dostop do zaposlitve;
TC9 (iv): Dostop do storitev za socialno vključenost (dodatki za starše, ki zaradi Korona krize ne
morejo delati, ker morajo ostati doma, da bi lahko skrbeli za svoje otroke);
TC10: Izobraževanje: (izobraževanje na daljavo in izobraževalne storitve)
Komentarji: Italija že izvaja takšne ukrepe za kritje stroškov paketov za družine ob rojstvu (600 EUR
za vse družine z otroki do 12 let; 1000 EUR za družine z osebami v zdravstvenem sektorju).
Portugalska je ta ukrep predložila kot odgovor na krizo COVID-19. Ukrep bi bil dodeljen
gospodinjstvom, v katerih starši ne morejo delati, ker zagotovljajo pomoč mladoletnikom, mlajšim od
12 let (ker so šole zaprle, da se prepreči širjenje virusa). V Španiji se že načrtuje zagotavljanje obrokov
za otroke, ki so prej prejeli obroke šolskih jedilnicah. Revizijska sled: Ljudje, ki prejemajo dodatek,
dokazilo o plačilu, narava funkcije staršev v primeru višjih nadomestil za zdravstveni sektor. Za eučenje uporabite POS na ravni EU za izobraževanje in nadomestite vse že certificirane izdatke s strani
POS. Stroški prevoza na podlagi računov in plačilnih listov (voznik) ali na podlagi POS / km (večina

Ukrepi bi lahko vsebovali tudi ureditev varstva otrok za otroke, katerih starši delajo v ključnih sektorjih, in
tiste iz prikrajšanih okolij. Takšni dogovori bi lahko bili še posebej pomembni za mlajše otroke.
6
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držav članic ima v nacionalni zakonodaji že določene stroške / km, tako da so na voljo in ni potrebno
predhodnega ocenjevanja. Dokazilo o dostavi / distribuciji obrokov.
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4. IZOBRAŽEVALNE STORITVE, UČENJE NA DALJAVO
HITRO UKREPATI
Podpora storitvam za izobraževanje na daljavo
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
Podpora ustanov za izobraževanje in usposabljanje pri zagotavljanju izobraževanja in usposabljanja na
daljavo na vseh ravneh.
-

-

Podpora ustanov za izobraževanje in usposabljanje, da zagotovijo možnosti učenja na daljavo, tudi
svetovanje in svetovanje o šolanju na domu, vključno s sredstvi za usmerjanje staršev, učencev in
učiteljev
Podpora ustanov za izobraževanje in usposabljanje pri razvoju terenskih možnosti (vključno z
avdiovizualnim gradivom)
Digitalno usposabljanje učiteljev in učencev (tudi z uporabo vavčerjev, POS)
Podporne storitve za starše otrok iz ranljivih družin in s posebnimi izobraževalnimi potrebami med
učenjem na daljavo
Podpirati digitalne vire za testiranje pridobljenih kompetenc študentov in izvajanje spletnih izpitov
Nakup ali najem potrebne opreme (npr. prenosni računalniki, programska oprema in digitalni
prostor na strežnikih), stroški širokopasovne internetne povezave (za najbolj ranljive družine)

Ciljna skupina: Študenti in učenci; učitelji in trenerji; ustanove za izobraževanje in usposabljanje
Potencialni upravičenci: Javne in zasebne ustanove za izobraževanje in usposabljanje
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven):
Ministrstva za izobraževanje, institucije, ki so pristojne za potrjevanje kvalifikacij
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TC10 Izobraževanje: 10.i. 10ii in 10.iii
Komentarji: Ker so šole in izobraževalne ustanove na vseh ravneh zaradi zaustavitve koronavirusa
zaprli, lahko učenje na daljavo učiteljem / trenerjem in študentom / učencem vsaj delno pomaga pri
vzdrževanju učnega procesa. Morda bodo potrebni posebni ukrepi, da se študentom iz prikrajšanih
okolij omogoči dostop do učenja na daljavo. Pozornost je treba nameniti ustrezni pripravi in stalni
podpori učiteljem. Za učenje na daljavo so potrebne tudi tehnološke naprave (npr. Prenosni računalniki
/ računalniki ali vsaj pametni telefon) ali internetna povezava, do katere imajo nekateri študenti iz
prikrajšanih okolij omejen dostop. Ker je večja verjetnost, da imajo študentje svoje naprave, je potrebno
nameniti prednost srednješolskemu izobraževanju. Za zagotovitev stroškovne učinkovitosti je potrebno
dati možnost najema. Morda bo potrebno razviti tudi ustrezne mehanizme za zagotavljanje kakovosti
za zagotovitev priznavanja in združljivosti kvalifikacij in kompetenc, pridobljenih s študijem na
daljavo.
Revizijska sled: Uporabite čl. 14.1 POS.
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HITRO UKREPATI
Hitro pridobivanje diplom medicinskega / socialnega osebja
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
-

podpora pri pregledu učnih načrtov in zahtev po kvalifikacijah, da se omogoči hitro
pridobivanje diplomske stopnje7 medicinskega in / ali socialnega osebja v zadnjem letu
organizirati hitri postopek opravljanja izpita
razviti postavitev programov v bolnišnice / ustanove in storitve socialnega varstva

Ciljna skupina: Študenti medicine ali socialnega dela v zadnjem letniku študija
Potencialni upravičenci: ministrstva za izobraževanje, ustanove, pristojne za potrjevanje kvalifikacij;
univerze
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven):
medinstitucionalni sporazum
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TC10: Izobraževanje: 10ii
Komentarji: Nekatere države članice razmišljajo o zaposlitvi dodatnega osebja v bolnišnicah s študenti
preddiplomske medicine, ki so zaključili akademski študij, vendar še niso opravili obveznega
praktičnega usposabljanja.
Revizijska sled: Sklicujte se na stroške / študenta preteklega leta in ga uporabite kot pooblastilo za
POS v skladu s členom 67 po odbitku katerega koli prispevka (pristojbine), ki ga je plačal študent.

HITRO UKREPATI
Podpora izobraževalnim ukrepom v nujnih primerih COVID-19 z uporabo POS
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
- zagotavljanje ukrepov v zgodnjem otroštvu/ predšolske vzgoje otrokom tistih staršev, ki jih je
prizadela izguba službe, gospodarske stiske zaradi trajajoče zdravstvene krize
Ciljna skupina: Otroci v formalnem izobraževalnem sistemu, vključno z izobraževanjem in varstvom
v zgodnjem otroštvu
Potencialni upravičenci: ministrstva za izobraževanje
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven):
medinstitucionalni sporazum
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TC10 Izobraževanje: 10.i. 1
7

V primeru medicinske izobrazbe, po možnosti z delnimi nazivi, tj. omejeno na nekatere discipline/naloge
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Komentarji: Določeni so letni zneski, to bi lahko veljalo tudi za otroke, ki so prijavljeni v otroško
varstveno ustanovo, vendar jo trenutno ne obiskujejo, ker je začasno zaprta (vendar jo morajo starši še
plačati). Letne zneske bo treba prilagoditi sorazmerno na podlagi delnega obiskovanja tečaja /
šolskega leta. Ta ukrep bi se lahko uporabil za nadomestila v obdobju zapiranja šol zaradi potreb
javnega zdravja, povezanih s COVID-19.
Revizijska sled: Zahteve za revizijsko sled POS za izobraževalne ukrepe.
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5. PODPORA STORITVAM
POBUDAM

SKUPNOSTI

IN

LOKALNIM

PROSTOVOLJNIM

HITRO UKREPATI
Koordinacija prostovoljcev / brezposelnih z lokalnimi potrebami
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
Koordinacija brezposelnih / neaktivnih oseb s prostovoljnimi možnostmi na lokalni ravni: oskrba na
domu, nakupovanje, zbiranje zdravil, podpora duševnemu zdravju, vzgoja otrok, šolanje na domu, ešolanje.
- Nadomestila ali plače za prostovoljce, najete za opravljanje storitev
- Potni stroški
Ciljna skupina: Iskalci zaposlitve ali osebe na "tehnični brezposelnosti" zaradi koronavirusne krizne
situacije (npr. v namestitvenem sektorju)
Potencialni upravičenci: javne uprave, nevladne organizacije, zasebna podjetja (odvisno od konteksta
države članice)
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven):
medinstitucionalni sporazum
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TC9 (iv): Socialna vključenost: Dostop do storitev;
Komentarji: Ukrep ne zahteva veliko denarja, vendar temelji na obstoječih omrežjih v skupnosti.
Ljudem lahko pomaga, da dolgoročno pridobijo nove spretnosti, kar jim bo koristilo pri vrnitvi na delo
(socialne, organizacijske, sposobnosti prilaganja in odpornosti).
Revizijska sled: dokazilo o plačilu. Za potne stroške uporabite razpoložljive POS.
UKREPATI SREDNJEROČNO
Hitro usposabljanje prostovoljcev v skupnosti
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
Razvoj hitrih učnih načrtov za usposabljanje prostovoljcev za podporo vodstvom bolnišnic pri
obravnavi prošenj, odkrivanju primerov in prenosnih verig, ozaveščanju (podpora na lokalnih
skupnostih in skupinah - glej zgoraj)
Ciljna skupina: Iskalci zaposlitve, ki se želijo vključiti v lokalne pobude
Potencialni upravičenci: javne uprave, nevladne organizacije
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven):
medinstitucionalni sporazum
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
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TC10: Izobraževanje
Komentarji: Podpora za večjo zmogljivost bolnišnic in zdravstvenih storitev. Učni načrti trajajo nekaj
časa, da se prilagodijo ali razvijejo, zato ukrep ocenjujemo kot razmeroma srednjeročen.
Revizijska sled: Enaka revizijska sled kot za razvoj drugih učnih načrtov.
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6. UKREPI ESS ZA PODPORO LJUDEM S TVEGANJEM REVŠČINE ALI SOCIALNE
IZKLJUČENOSTI
HITRO UKREPATI
Prilagoditev dostave pomoči ali spremljajočih ukrepov zaradi tveganj, omejitev, zaščitnih
ukrepov ali drugih izrednih okoliščin COVID 19
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
Razvoj ukrepov za dosego najbolj ogroženih v nujnih pogojih, npr. vendar niso omejeni samo na:
-

nakup, skladiščenje in dostava dodatnih higienskih in zaščitnih izdelkov
ozaveščanje ciljne skupine o zaščiti pred COVID 19 na varne načine
prilagojene delovne prakse, kot so delo na ulici, varni pogoji v hišah za dostavo in distribucijo,
varni pogoji v kuhinjah za brezdomce
plače / bonusi delavcev

Ciljna skupina: najbolj ogrožene osebe in druge osebe, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost
Potencialni upravičenci: upravičenci / partnerske organizacije, kot so občine ali nevladne organizacije
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven): javna
naročila; medinstitucionalni sporazum
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TC9 (iv): Socialna vključenost: Dostop do storitev
Komentarji: Nujna podpora ESS za pomoč partnerskim organizacijam, ki so najbolj ogrožene (razen
tistega, kar je upravičeno in izvedljivo v okviru dodelitev FEAD), in tistih, ki delajo z ljudmi, ki jim
grozi revščina ali socialna izključenost.
Revizijska sled: pogodba o dobavah in računih; dokazilo o dobavi; pogodba o opravljanju storitev za
usposabljanje ali plače javnih uslužbencev.
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7. UKREPI V OKVIRU POBUDE O ZAPOSLITVI MLADIH
Podpora ukrepom, povezanih z zaposlovanjem mladih v krizni situaciji COVID-19
Opis dejavnosti / primeri stroškov:
Pobuda za zaposlovanje mladih YEI lahko poleg dopolnilnih in izrednih ukrepov v okviru ESS podpira
tudi:
-

kratkoročni delovni dogovori za udeležence YEI, ki se zaposlijo v sektorjih, kot so
namestitvene dejavnosti, ki jih je neposredno prizadela kriza
ukrepi učenja na daljavo (vključno z nakupom ali izposojo prenosnih računalnikov in
programske opreme)
nadomestilo za ure, ki se ne udeležijo vajeništva in pripravništva glede na ciljno skupino - mladi
NEET, stari do 25 ali mlajših od 30 let (prebivajo v regijah, ki izpolnjujejo pogoje YEI).8
zaposlovanje mladih NEET kot dodatno podporno osebje, kot so čiščenje, socialno delo in
druge nujne službe
zaposlovanje visoko usposobljenih NEET (npr. brezposelni mladi, ki so zapustili izobraževalni
sistem) kot dodatnega podpornega osebja za ustrezno kvalificirano delo v zdravstvenem in
socialnem sektorju

Ciljna skupina: mladi NEET, ki izpolnjujejo pogoje za podporo YEI
Potencialni upravičenci: javne ustanove, kot so uradi za delo
Javna naročila (JN) ali medinstitucionalni sporazum (nacionalna ali regionalna raven): javna
naročila
Kje bi se lahko programirale dejavnosti (prednostna naložba ESS):
TC8 (ii): Zaposlovanje (YEI) - velja za YEI
Komentarji: Te ukrepe bi se lahko uporabili za udeležence v akcijah YEI ali za zaposlovanje mladih
NEET, ki izpolnjujejo merila za upravičenost
Revizijska sled: Glede na YEI. Prednostno uporabite POS za učenje na daljavo in usposabljanje.
Dokazilo o plačah / izplačanih nadomestilih. Naročila dostave za kupljene prenosnike.

Takšni podporni ukrepi bi lahko bili upravičeni tudi v okviru ukrepov za zaposlovanje mladih, podprtih v OP
8.ii (ESS), pa tudi v okviru ukrepov usposabljanja v okviru ESS. To bi bilo odvisno od situacije v državah članicah
in zlasti, ali sta vajeništvo in pripravništvo pravno urejena pod zaposlovanje ali v okviru izobraževalnega sektorja,
pa tudi od obsega OP.
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