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Evropská komise informovala o dalším postupu v kontextu omezení 

spolupráce s některými maďarskými institucemi v programu 

Erasmus+ a Horizont Evropa 

V polovině prosince loňského roku rozhodla EU o dočasném zákazu uzavírání smluv 

s některými maďarskými nadacemi. Řada maďarských univerzit by tak přišla 

o financování z programu Erasmus+ a Horizont Evropa. Evropská komise nyní předala 

nové informace o postupu národním agenturám, které mají program Erasmus+ 

v jednotlivých zemích na starost. 

Ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise ujistilo národní agentury 

zodpovědné za Erasmus+, že opatření je pouze dočasné. Rozhodnutí bude revidováno 

každé tři měsíce. Již v polovině března proto proběhne přehodnocení stavu a je možné, 

že rozhodnutí bude zrušeno. Evropská komise proto vyzývá, aby vzdělávací a výzkumné 

instituce v jednotlivých zemích spolupráci s Maďarskem nepřerušovaly a pokračovaly 

v plánování společných projektů. Projektové žádosti v programu Erasmus+ 

s maďarskými organizacemi stejně jako aliance Evropských univerzit mají být dle 

doporučení Komise standardně podány. Rozhodující bude situace v momentě, kdy by 

mělo dojít k podpisu smlouvy, a ta se může od současné lišit. 

Dům zahraniční spolupráce, coby česká národní agentura programu Erasmus+, 

doporučuje všem institucím, které právě připravují projektovou žádost pro výzvu 2023, 

aby maďarské univerzity zapojily do projektového záměru nad počet tří minimálních 

partnerů z jiných zemí. 

Projekty Erasmus+, které jsou financovány z výzev v letech 2020, 2021 či 2022, nejsou 

rozhodnutím dotčena a je možné je dále realizovat. Výjezdy českých studentů do 

Maďarska budou možné i nadále, jelikož v případě výjezdů z Česka do smluvního vztahu 

nevstupují maďarské instituce. 

 

Kontakt pro média  

Radka Vavroušková  

Oddělení komunikace a regionální spolupráce 

tel: +420 775 860 794, e-mail: radka.vavrouskova@dzs.cz 

Dům zahraniční spolupráce 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Jeho stěžejní činností je správa programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace 

českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS naleznete na dzs.cz 
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