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Brexit, Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Jak to bude dál?
Britská vláda i národní agentura pro programy Erasmus + a Evropský sbor solidarity
potvrdila, že se Velká Británie bude i nadále plně účastnit současných programů a bude
zapojena i do Výzvy 2020.
Jak a z jakého zdroje budou financovány výjezdy českých účastníků na Erasmus+ do
Spojeného království po 31. 1. 2020?
DZS potvrzuje, že je možné pokračovat ve všech stávajících projektech Erasmus+ a
Evropského sboru solidarity, které mají uzavřenou platnou grantovou smlouvu na
poskytování financovaných činností. Organizace, které se chystají podat žádosti o projekty
v rámci Výzvy 2020, mohou i nadále spolupracovat s organizacemi z Velké Británie.
Financování těchto projektů probíhá beze změn, tzn. finanční prostředky z programu
Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity poskytuje úspěšným žadatelům příslušná
národní agentura, kde byla žádost schválena a se kterou mají uzavřenou grantovou
smlouvu.
Lze při podání Výzvy 2020 zařadit do projektu i britské partnery?
Ano, DZS potvrzuje, že je možné v rámci Výzvy 2020 nadále spolupracovat s organizacemi
z Velké Británie.
Jak a z jakého zdroje budou financovány výjezdy ze Spojeného království pro Výzvu 2020?
Velká Británie je plně zapojena do programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity,
výjezdy ze Spojeného království jsou hrazeny z prostředků programu Erasmus+.
Jak to bude vypadat se zapojením Spojeného království do Erasmu po roce 2021?
Velká Británie vstoupí 31. 1. 2020 do přechodného období, které bude trvat do 31. 12.
2020. V tomto období se budou vyjednávat dohody o různých aspektech budoucího
vztahu Británie s EU. Jedním z nich bude zapojení Velké Británie do programů Erasmus+
a Evropského sboru solidarity. Dle dostupných informací lze předpokládat, že se Velká
Británie bude snažit být plně zapojena do programu Erasmus+, tak jako tomu je v případě
Norska a dalších nečlenských zemí EU. Pro žadatele není v realizaci projektů rozdíl mezi
partnerem například z Francie (členská země EU) a Norska, které členem EU není.

Britská vláda zdůrazňuje, že má o účast v novém programu zájem a své zapojení zařadí
do budoucích vyjednávání s EU.
Pro více informací prosím kontaktujte:
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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.

