
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2020 – EAC/A02/2019 – program Erasmus+ 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 373 z dnia 5 listopada 2019 r.) 

(2020/C 63/07) 

Strona 13, pkt 3 – Kwalifikowalność: 

zamiast: „Wymienione poniżej kraje mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus 
+ (1): 

— państwa członkowskie Unii Europejskiej, 

— państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia, 

— kraje kandydujące do UE: Turcja, Macedonia Północna i Serbia.”, 

powinno być: „Wymienione poniżej kraje mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus 
+ (1): 

— państwa członkowskie Unii Europejskiej (2), 

— państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia, 

— kraje kandydujące do UE: Turcja, Macedonia Północna i Serbia.”;   

zamiast: „Informacja dla brytyjskich wnioskodawców: Należy pamiętać, że kryteria kwalifikowalności muszą być 
spełniane przez cały okres trwania dotacji. Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie 
obowiązywania dotacji i nie zawrze z UE porozumienia zapewniającego w szczególności, aby bry
tyjscy wnioskodawcy nadal się kwalifikowali, przestaną oni otrzymywać finansowanie ze środków 
UE (w miarę możliwości kontynuując udział w projekcie) lub będą zmuszeni zaprzestać udziału w 
projekcie na podstawie odpowiednich przepisów umowy o udzielenie dotacji dotyczących jej roz
wiązania.”, 

powinno być: „Informacja dla wnioskodawców ze Zjednoczonego Królestwa: Należy pamiętać, że po wejściu w życie w 
dniu 1 lutego 2020 r. umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (3), a w 
szczególności jej art. 127 ust. 6, art. 137 i art. 138, odniesienia do osób fizycznych lub prawnych 
mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej należy 
rozumieć jako odniesienia obejmujące osoby fizyczne lub prawne mające miejsce zamieszkania 
lub siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. W związku z powyższym do uczestnictwa w niniejszym 
zaproszeniu do składania wniosków kwalifikują się mieszkańcy i podmioty ze Zjednoczonego Kró-
lestwa.”.     

(1) Z wyjątkiem działań „Jean Monnet”, które są otwarte dla organizacji na całym świecie. 
(2) W obecnych wieloletnich ramach finansowych (WRF 2014–2020) bieżący program Erasmus+ będzie wdrażany w odniesieniu do 

Zjednoczonego Królestwa lub podmiotów lub osób mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, tak jak gdyby Zjednoczone Króle
stwo było nadal państwem członkowskim, bez zakłóceń, do momentu zamknięcia programu, zgodnie z postanowieniami umowy 
o wystąpieniu między UE a Zjednoczonym Królestwem. 

(3) Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej. 
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