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Praha, 20.3.2019 

Brexit a Erasmus+ 

Od začátku programu Erasmus+ v roce 2014 vyjelo do Spojeného království více než 
8 100 účastníků z řad neformálního vzdělávání mládeže, školního, odborného a 
vysokoškolského vzdělávání a vzdělavatelů dospělých. Do České republiky naopak 
zavítalo 2 500 účastníků. Spojené království patří dlouhodobě k nejoblíbenějším 
destinacím výjezdů v rámci programu Erasmus+. Jaký bude mít dopad Brexit na 
program Erasmus+ a probíhající mobility? 

Pro případ Brexitu „bez dohody“ vydala Evropská komise (EK) Návrh nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým zajišťuje pokračování probíhajících činností v oblasti mobilit v rámci 
programu Erasmus+. Návrh si klade za cíl zajistit, aby všichni účastníci v zahraničí, kteří se 
účastní programu Erasmus+ v době vystoupení UK z EU, mohli svá studia řádně dokončit a 
nadále dostávat příslušné finanční prostředky nebo granty, což by jinak nebylo možné. Návrh 
nařízení platí pouze pro mobility z UK a do UK (Klíčová akce 1), a to pouze pro ty, které budou 
zahájeny před vystoupením UK z EU. Jedná se tedy o dočasné opatření, které je jednostranně 
iniciované EK. Na projekty Klíčové akce 2 (KA2) a klíčové akce 3 (KA3) se bude vztahovat 
Návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se provádění a financování rozpočtu Unie v roce 
2019 v souvislosti s vystoupením UK z EU, avšak pouze tehdy, pokud UK přispěje do rozpočtu 
EU na rok 2019. 

V tuto chvíli ale stále platí záruka pro všechny sektory (školní vzdělávání, odborné vzdělávání, 
vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých, oblast mládeže), že všechny mobility, které 
budou zahájeny před vystoupením UK z EU, budou hrazeny z evropských zdrojů Erasmus+. 
Všechny ostatní mobility, které začnou po vystoupení UK z EU, jsou předmětem návrhu 
dalšího nařízení o rozpočtu EU na rok 2019.  

Evropská komise zveřejnila na svých stránkách FAQ týkající se Erasmus+ a Brexitu: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_cs 
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Pro více informací prosím kontaktujte:  
Lucie Durcová  
vedoucí informačního a komunikačního oddělení  
tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz 

Dům zahraniční spolupráce 
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast 
mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS 
je k dispozici na www.dzs.cz. 
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