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TLAČOVÁ SPRÁVA

BREXIT - Budúcnosť programu Erasmus+ v súvislosti s vystúpením
Spojeného kráľovstva z Európskej Únie
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
a Iuventa - Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport, by radi
informovali jednotlivcov a organizácie zapojené do programu Erasmus+, rovnako ako aj
žiadateľov podávajúcich žiadosť o grant v aktuálnej výzve programu Erasmus+ na rok 2019,
o prípravách na vystúpenie Spojeného kráľovstva (UK) z Európskej únie (EÚ).
Bez ohľadu na výsledok prebiehajúcich rokovaní medzi EÚ a UK možno očakávať, že
odchod UK z EÚ (brexit) povedie k zmenám v programe Erasmus+. Scenár vystúpenia
UK z EÚ bez dohody, tzv. tvrdý brexit, nemožno vylúčiť, a preto Európska komisia (EK)
začala s prípravami aj na túto možnosť.
Po ukončení členstva Spojeného kráľovstva v EÚ zmluvy uzavreté v rámci programu
Erasmus+ stratia platnosť. V tejto súvislosti vydala EK 30. 1. 2019 tlačovú správu o
krízových opatreniach, ktoré prijíma a ktoré sa týkajú účastníkov programu Erasmus+,
pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia a rozpočtu EÚ (IP/19/743). V správe
informovala, že pripravila návrh nariadenia, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby v prípade, že
UK opustí EÚ bez dohody, nedošlo k prerušeniu aktivít vzdelávacej mobility v rámci
programu Erasmus+, Kľúčovej akcie KA1. Toto nariadenie bolo následne schválené
Európskym parlamentom a Radou EÚ a v praxi znamená, že:
▪

Mobility, ktoré sa skončia pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, sa budú riadiť
aktuálne platnými pravidlami programu Erasmus+ bez akejkoľvek zmeny.

▪

Mobility, ktoré sa začnú pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, sa budú môcť
zrealizovať bez prerušenia a s úplnou finančnou podporou Erasmus+. Zároveň platí, že
navrhovaný krízový rámec bude uplatniteľný, pokiaľ sa nezrealizujú všetky Erasmus+
mobility, ktoré začali pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, pričom tieto aktivity
môžu trvať maximálne 12 mesiacov.

▪

Mobility, ktoré sa začnú po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a aktivity podporované
v rámci Kľúčových akcií KA2 a KA3, sú predmetom návrhu ďalšieho nariadenia
týkajúceho sa rozpočtu EÚ na rok 2019. Navrhovaný krízový rámec umožní zachovať
oprávnenosť UK a subjektov z UK na financovanie z EÚ na základe právnych
záväzkov prijatých pred dátumom vystúpenia aj v nasledujúcom období, a to na
obmedzený čas (do 31. 12. 2019).

Pri plánovaní mobilít na obdobie po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ preto
odporúčame príjemcom grantov zvážiť súčasnú situáciu a brať do úvahy všetky dostupné
informácie. Národné agentúry upozorňujú, že v prípade tvrdého brexitu budú všetky
mobility, ktoré začnú po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, neoprávnené, a teda
nebude možné ich financovať z programu Erasmus+. Neoprávnené by boli v tomto prípade aj
náklady v partnerstvách v rámci projektov KA2 a KA3, ktoré sa viažu na aktivity partnerov
z UK, vrátane mobilitných aktivít do UK realizovaných v rámci projektu.
To isté platí pre potenciálnych žiadateľov pri príprave prihlášok na Strategické partnerstvá
v aktuálnej výzve na rok 2019 – zloženie partnerstva musí aj po odchode UK spĺňať formálne
kritérium minimálneho počtu zapojených krajín.
EK tiež zverejnila zoznam najčastejších otázok týkajúcich sa brexitu, osobitnú stránku
venovanú téme brexit a jeho vplyvu na program Erasmus+, prehľadný infomateriál ako
postupovať v prípade tvrdého brexitu a ďaľšie infomateriály týkajúce sa nielen programu
Erasmus+, ktoré riešia ako postupovať pri vystúpení UK z EÚ.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo 4. 3. 2019 tlačovú správu Rezort
školstva a brexit, v ktorej poskytuje základné informácie vo vzťahu k brexitu na jednotlivých
úrovniach vzdelávania a tiež v otázke uznávania dokladov o vzdelaní a programu Erasmus+.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo informačnú platformu
pre občanov a podnikateľov s praktickými informáciami v prípade riadeného brexitu.
Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na www.erasmusplus.sk.

