STUDIUM A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ
V PŘÍPADĚ NEEXISTENCE DOHODY

březen 2019
Měli byste si též být vědomi toho, že v případě jeho vystoupení bez dohody se na vás jako na občany EU studující
nebo absolvující odbornou přípravu ve Spojeném království vztahují pravidla Spojeného království týkající se
pobytu.
Vláda Spojeného království oznámila, že pokud ve Spojeném království nehodláte pobývat déle než tři měsíce,
nemusíte žádat o imigrační status nebo vízum. Pro pobyt trvající déle než tři měsíce však musíte požádat o evropské
povolení dočasně setrvat na státním území1.

K datu vystoupení Spojeného království z EU studuji v rámci
programu Erasmus+ na univerzitě ve Spojeném království. Bude
moje studijní výměna přerušena?
Ne. Evropský parlament a Rada se dohodly na nařízení, které zajistí, aby probíhající studijní výměny nebyly přerušeny.
Nařízení se bude vztahovat na studenty vysokých škol, učně a žáky v odborném vzdělávání a přípravě, mladé
lidi zapojené do činností neformálního učení, pracovníky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, osoby, které se
aktivně podílejí na práci s mládeží, a na mládežnické vedoucí.
Upozorňujeme však, že se nařízení vztahuje pouze na studijní výměny zahájené před datem vystoupení.

Chystal jsem se odjet jako student v programu Erasmus+ na vysokou
školu do Spojeného království po vystoupení Spojeného království.
Mohu to uskutečnit?
Vaše plány na studijní výměnu by mohly být ohroženy. Komise však předložila legislativní návrh, který by v případě
přijetí umožnil EU pokračovat ve financování programu Erasmus+ ve Spojeném království v roce 2019. Otázka, zda
můžete svůj záměr uskutečnit, bude záviset na řadě faktorů, např. na tom, zda Spojené království bude i nadále
platit do rozpočtu EU na rok 2019, na hostitelských organizacích ve Spojeném království (ve Vašem případě na
vysoké škole) a na tom, zda příslušné aktivity skončí do 31. prosince 2019.
Informujte se přímo u dané vysoké školy.
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https://www.gov.uk/guidance/european-temporary-leave-to-remain-in-the-uk

Moje škola se účastní projektu spolupráce se školou ve Spojeném
království, který je financován z programu Erasmus+. Bude náš
projekt pokračovat i po vystoupení Spojeného království?
Projekt spolupráce může být ohrožen, jelikož ke dni vystoupení již partner ze Spojeného království nebude mít
na financování z programu Erasmus+ nárok.
K řešení této situace však Komise předložila legislativní návrh. Pokud bude tento návrh přijat a pokud Spojené
království splní určité podmínky, mohl by být projekt financován i v roce 2019.
Měli byste se informovat u národní agentury programu Erasmus+2 v České republice.

Moje organizace se podílí na probíhajícím kulturním projektu
financovaném z programu Kreativní Evropa. Projektu se účastní
partner ze Spojeného království. Může tento projekt pokračovat
i po datu vystoupení?
Projekt spolupráce může být ohrožen, jelikož ke dni vystoupení již partner ze Spojeného království nebude mít na
účast v programu Kreativní Evropa nárok.
K řešení této situace však Komise předložila legislativní návrh. Pokud bude tento návrh přijat a pokud Spojené
království splní určité podmínky, mohl by být projekt financován i v roce 2019.
Měli byste se informovat u kanceláře programu Kreativní Evropa3 v České republice.

Jsem výzkumný pracovník, který provádí výzkum ve výzkumné
organizaci ze Spojeného království s finanční podporou z akcí
„Marie Curie-Skłodowska“. Bude tato podpora pokračovat i po datu
vystoupení?
Váš projekt spolupráce může být ohrožen, jelikož ke dni vystoupení již organizace ze Spojeného království nebude
mít na financování z EU v rámci akcí „Marie Curie-Skłodowska“ nárok.
K řešení této situace však Komise předložila legislativní návrh. Pokud bude tento návrh přijat a pokud Spojené
království splní určité podmínky, mohl by být projekt financován i v roce 2019.
Upozorňujeme, že akce „Marie Curie-Skłodowska“ budou nadále podporovat výzkumné pracovníky v členském
státě EU4 nebo v zemi mimo EU, která je přidružena k programu Horizont 2020.
Informujte se u svého vedoucího výzkumu a u specializovaného projektového referenta ve Výkonné agentuře
Evropské komise pro výzkum.

Jsem dobrovolník nebo osoba, která absolvuje stáž nebo má
zaměstnání v rámci Evropského sboru solidarity. Mohu se stáže
stále zúčastnit, nebo pokračovat v zaměstnání, pokud se koná
ve Spojeném království nebo pokud je zapojena organizace ze
Spojeného království?
Vaše pracovní umístění v rámci Evropského sboru solidarity může být ohroženo, jelikož ke dni vystoupení již
organizace ze Spojeného království nebude mít na financování z uvedeného programu nárok.
K řešení této situace však Komise předložila legislativní návrh. Pokud bude tento návrh přijat a pokud Spojené
království splní určité podmínky, mohl by být projekt financován i v roce 2019.
Informujte se u organizace, která poskytuje finanční prostředky pro vaši stáž.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/2105
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en
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V této souvislosti se zkratkou „EU“ rozumí 27 členských států EU po vystoupení Spojeného království z Unie.
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