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Kokkuleppeta stsenaariumi korral peate te arvestama, et Ühendkuningriigis õppiva ELi kodanikuna kehtivad teie
suhtes Ühendkuningriigi residentsuseeskirjad.
Ühendkuningriigi valitsus on teatanud, et te ei pea taotlema sisserändestaatust või viisat, kui te ei kavatse
Ühendkuningriigis viibida kauem kui kolm kuud. Kui te aga soovite jääda kauemaks kui kolm kuud, peate taotlema
Euroopa ajutist elamisluba1.

Olen Erasmus+ üliõpilane, kes õpib Ühendkuningriigi väljaastumise
kuupäeval Ühendkuningriigi ülikoolis. Kas minu õppevahetus
katkestatakse?
Ei. Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid kokku määruses, millega tagatakse, et käimasolevaid õppevahetusi ei
katkestata.
Määrus puudutab kõrghariduse omandajaid, kutsehariduses ja -koolituses osalevaid õppureid ja õpipoisiõppes
olevaid isikuid, mitteformaalses õppes osalevaid noori, haridus- ja koolitustöötajaid, noorsootöös osalevaid inimesi
ja noortejuhte.
Peaksite siiski arvestama, et määrus hõlmab vaid õppevahetusi, mis algavad enne väljaastumise kuupäeva.

Plaanin minna pärast Ühendkuningriigi väljaastumist Erasmus+
üliõpilasena Ühendkuningriigi ülikooli. Kas ma saan seda ikkagi
teha?
Teie õppevahetus ei pruugi olla võimalik. Komisjon on siiski esitanud seadusandliku ettepaneku, mille
vastuvõtmise korral saaks EL jätkata programmi „Erasmus+ “ rahastamist Ühendkuningriigis 2019. aastal. Teie
plaani teostatavus sõltub mitmest tegurist, näiteks sellest, kas Ühendkuningriik jätkab makseid ELi 2019. aasta
eelarvesse, Ühendkuningriigi vastuvõtvatest organisatsioonidest (teie puhul ülikoolist) ja sellest, et tegevus ei
kestaks kauem kui 31. detsembrini 2019.
Peaksite küsima täpsemat teavet otse ülikoolilt.
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https://www.gov.uk/guidance/european-temporary-leave-to-remain-in-the-uk

Minu kool osaleb koos Ühendkuningriigi kooliga koostööprojektis,
mida rahastatakse programmist „Erasmus+“. Kas meie projekt
jätkub pärast Ühendkuningriigi väljaastumist?
Väljaastumine võib koostööprojekti mõjutada, sest alates väljaastumise kuupäevast ei ole Ühendkuningriigis asuv
partner enam programmi „Erasmus+“ raames rahastamiskõlblik.
Komisjon on siiski esitanud seadusandliku ettepaneku, et selle olukorraga tegeleda. Kui see ettepanek vastu
võetakse ja kui Ühendkuningriik täidab teatavad tingimused, võib projekti rahastamine 2019. aastal jätkuda.
Pöörduge täpsema teabe saamiseks Erasmus+ riiklikku büroosse2.

Minu organisatsioon lööb kaasa käimasolevas kultuuriprojektis,
mida rahastatakse programmi „Loov Euroopa“ raames. Projektis
osaleb ka Ühendkuningriigis asuv partner. Kas see projekt saab
jätkuda ka pärast väljaastumise kuupäeva?
Väljaastumine võib koostööprojekti mõjutada, sest alates väljaastumise kuupäevast ei vasta Ühendkuningriigis
asuv partner enam programmis „Loov Euroopa“ osalemise nõuetele.
Komisjon on siiski esitanud seadusandliku ettepaneku, et selle olukorraga tegeleda. Kui see ettepanek vastu
võetakse ja kui Ühendkuningriik täidab teatavad tingimused, võib projekti rahastamine 2019. aastal jätkuda.
Peaksite küsima täpsemat teavet oma liikmesriigis asuvast Loova Euroopa teabepunktist3.

Olen teadlane, kes teeb teadustööd Ühendkuningriigi teadusasutuses
ja saab selleks Marie Skłodowska-Curie meetmete raames rahalist
toetust. Kas see toetus jätkub ka pärast väljaastumise kuupäeva?
Väljaastumine võib teie teadusprojekti mõjutada, sest alates väljaastumise kuupäevast ei ole Ühendkuningriigis
asuv organisatsioon enam Marie Skłodowska-Curie meetmete raames rahastamiskõlblik.
Komisjon on siiski esitanud seadusandliku ettepaneku, et selle olukorraga tegeleda. Kui see ettepanek vastu
võetakse ja kui Ühendkuningriik täidab teatavad tingimused, võib projekti rahastamine 2019. aastal jätkuda.
Pange tähele, et Marie Skłodowska-Curie meetmete raames toetatakse jätkuvalt teadlasi ELi4 liikmesriigis või
programmiga „Horisont 2020“ assotsieerunud ELi mittekuuluvas riigis.
Peaksite võtma ühendust oma juhendajaga ja Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Rakendusametis selle projektiga
tegeleva ametnikuga.

Olen vabatahtlik või Euroopa solidaarsuskorpuse raames
praktikal või tööl. Kas ma saan tegevust jätkata, kui see toimub
Ühendkuningriigis või Ühendkuningriigis asuva organisatsiooni
osalusel?
Väljaastumine võib mõjutada teie tegevust Euroopa solidaarsuskorpuse raames, sest alates väljaastumise
kuupäevast ei ole Ühendkuningriigi organisatsioon enam selle programmi raames rahastamiskõlblik.
Komisjon on siiski esitanud seadusandliku ettepaneku, et selle olukorraga tegeleda. Kui see ettepanek vastu
võetakse ja kui Ühendkuningriik täidab teatavad tingimused, võib projekti rahastamine 2019. aastal jätkuda.
Peaksite küsima täpsemat teavet teie tegevust rahastavalt organisatsioonilt.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/2105
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en
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