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Komentar in poziv glede izplačil sredstev za
rezidenčna bivanja v tujini
Spoštovani,
na nas so se obrnili člani in nekateri drugi posamezniki, ki jih skrbi stanje
glede realizacije izplačil na razpisu za rezidence v letu 2019 (JPR-REZ2019). Po naših informacijah številni ustvarjalci, kljub že izvedenim
rezidenčnim bivanjem, še vedno niso dobili povrnjenih stroškov, četudi so
zahtevke za izplačilo oddali že pred meseci. Potrebno se je zavedati, da so
samozaposleni v kulturi po dohodku še vedno ena najranljivejših skupin, ki
pogosto nima presežnih likvidnih sredstev, ki bi jih lahko zalagala za daljši
čas. Zamude z izplačili zato za marsikaterega ustvarjalca pomenijo veliko
finančno breme, ki jih ob negotovi situaciji še dodatno potiska v nezavidljiv
položaj. Ob tem je potrebno navesti še, da bi po sklenjenih pogodbah in
oddanih zahtevkih za izplačilo, večina sredstva že davno tega morala
prejeti. Pozivamo vas, da problematiko preučite in kar se da hitro ukrepate
ter zagotovite, da bodo upravičenci sredstva, ki jim pripadajo, čim prej tudi
dobili.
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Nadalje se obračamo na vas s sorodnim vprašanjem glede razpisa za
rezidence v letu 2020 (JPR-REZ-2020). Za razliko od lanskega razpisa, ki je
bil objavljen 28.09.2018 je bil razpis za leto 2020 objavljen nekoliko kasneje
to je 4. 10. 2019. Glede na to, da rezultati še vedno niso znani, je to očitno
prepozno, situacija pa povzroča negotovost pri tistih, ki so rezidence
načrtovali v prvi polovici leta. Tovrstne aktivnosti je namreč potrebno
načrtovati ustrezno zgodaj in nikakor ne pod časovnim pritiskom in v
naglici. Nejasna situacija povzroča prijaviteljem tudi poslovno škodo in
manjša njihovo kredibilnost pri partnerjih v tujini. Pozivamo vas, da
postopke v razpisu za letošnje leto maksimalno pospešite. Poleg tega je
potrebno na sistemski ravni zagotoviti ustrezne časovnice, zato je nujno,
da razpise za rezidence za prihodnja leta objavite dovolj zgodaj, na primer
najkasneje v začetku septembra ali še prej.
Lep pozdrav,
Društvo Asociacija
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