
KORIGENDÁ 

Korigendum k výzve na predkladanie návrhov 2020 – EAC/A02/2019 – Program Erasmus+ 

(Úradný vestník Európskej únie C 373 z 5. novembra 2019) 

(2020/C 63/07) 

Na strane 13 v bode 3 – Oprávnenosť: 

namiesto: „Na všetkých akciách programu Erasmus+ sa v plnej miere môžu zúčastniť tieto krajiny zapojené do 
programu (1): 

— členské štáty Európskej únie, 

— krajiny EZVO/EHP: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, 

— kandidátske krajiny EÚ: Turecko, Severné Macedónsko a Srbsko.“ 

má byť: „Na všetkých akciách programu Erasmus+ sa v plnej miere môžu zúčastniť tieto krajiny zapojené do 
programu (1): 

— členské štáty Európskej únie (2), 

— krajiny EZVO/EHP: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, 

— kandidátske krajiny EÚ: Turecko, Severné Macedónsko a Srbsko.“   

namiesto: „Informácia pre britských žiadateľov: Vezmite, prosím, na vedomie, že kritériá oprávnenosti musia byť 
dodržané počas celého trvania grantu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas grantového 
obdobia bez toho, aby uzavrelo dohodu s EÚ, na základe ktorej budú britskí žiadatelia naďalej 
oprávnení, prestanete dostávať finančné prostriedky EÚ (pričom, ak to bude možné, budete sa 
môcť na projekte aj naďalej zúčastniť) alebo budete musieť na základe príslušných ustanovení 
o ukončení podľa dohody o grante daný projekt opustiť.“ 

má byť: „Informácia pre žiadateľov zo Spojeného kráľovstva: Vezmite, prosím, na vedomie, že odkazy na fyzické 
alebo právnické osoby, ktoré majú pobyt alebo sú usadené v členskom štáte Európskej únie, sa po 
nadobudnutí platnosti dohody o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (3) 1. februára 2020, 
a najmä ustanovení jej článku 127 ods. 6 a článkov 137 a 138 chápu tak, že zahŕňajú aj fyzické 
alebo právnické osoby, ktoré majú pobyt alebo sú usadené v Spojenom kráľovstve. Osoby 
s pobytom v Spojenom kráľovstve a subjekty zo Spojeného kráľovstva sú preto oprávnené 
zúčastniť sa na tejto výzve.“     

(1) Činnosti programu Jean Monnet sú otvorené pre organizácie z celého sveta. 
(2) Podľa súčasného viacročného finančného rámca (VFR 2014 – 2020) sa program Erasmus+ bude vykonávať vo vzťahu k Spojenému 

kráľovstvu či subjektom alebo osobám usadeným v Spojenom kráľovstve tak, ako keby Spojené kráľovstvo bolo naďalej členským 
štátom, bez prerušenia až do ukončenia programu, v súlade s ustanoveniami dohody o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. 

(3) Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre 
atómovú energiu. 
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