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Rendezetlen kilépés esetén nem árt tisztában lenni azzal, hogy ha uniós állampolgárként az Egyesült Királyságban
tanul vagy képzésen vesz részt, az Egyesült Királyság tartózkodási szabályai vonatkoznak majd Önre.
Az Egyesült Királyság kormánya bejelentette, hogy nem kell bevándorlási státuszt vagy vízumot igényelni, ha
3 hónapnál nem kíván hosszabb ideig az Egyesült Királyságban tartózkodni. 3 hónapnál hosszabb tartózkodás
esetén viszont ideiglenes európai tartózkodási engedélyt (European Temporary Leave to Remain) kell kérnie1.

Erasmus+ csereprogram keretében egy egyesült királyságbeli
egyetemen tanulok az Egyesült Királyság Unióból való kilépése
időpontjában. Megszakításra kerül a tanulási csereprogramom?
Nem. Az Európai Parlament és a Tanács megállapodott egy rendeletről annak érdekében, hogy a folyamatban lévő
tanulási csereprogramokat ne szakítsák meg.
A rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatókra, a szakképzésben részt vevő tanulószerződéses tanulókra és
diákokra, a nem formális tanulási tevékenységekben részt vevő fiatalokra, az oktatásban és képzésben részt vevő
személyzetre, az ifjúsági munkában részt vevő személyekre és az ifjúsági vezetőkre vonatkozik.
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Bizottság rendelete kizárólag a kilépés időpontja előtt kezdődő
csereprogramokra terjed ki.

Azt terveztem, hogy az Egyesült Királyság kilépését követően
egy egyesült királyságbeli egyetemen folytatom tanulmányaimat
Erasmus+ hallgatóként. Lesz erre lehetőségem?
A kilépés érintheti a tanulási csereprogrammal kapcsolatos terveit. A Bizottság azonban jogalkotási javaslatot
terjesztett elő, amely elfogadása esetén lehetővé tenné az EU számára, hogy 2019-ben továbbra is finanszírozhassa
az Erasmus+ programot az Egyesült Királyságban. Az, hogy lesz-e erre lehetősége, számos tényezőtől függ,
például attól, hogy az Egyesült Királyság 2019-ben továbbra is hozzájárul-e az uniós költségvetéshez, illetve függ
az egyesült királyságbeli fogadó szervezetektől (az Ön esetében az egyetemtől) és attól, hogy a tevékenységek
2019. december 31-ig lezárulnak-e.
További információkért forduljon közvetlenül az egyetemhez.
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https://www.gov.uk/guidance/european-temporary-leave-to-remain-in-the-uk

Az iskolám részt vesz egy együttműködési projektben egy egyesült
királyságbeli iskolával, amit az Erasmus+ finanszíroz. A projekt
folytatódni fog az Egyesült Királyság kilépését követően?
Az együttműködési projektet érintheti a brexit, mivel a kilépés időpontját követően az egyesült királyságbeli partner
már nem lesz jogosult támogatásra az Erasmus+ program keretében.
A Bizottság azonban jogalkotási javaslatot terjesztett elő a helyzet kezelésére. Ha a javaslatot elfogadják, és az
Egyesült Királyság teljesít bizonyos feltételeket, a projekt finanszírozása 2019-ben folytatódhat.
További információkért forduljon az Erasmus+ nemzeti irodához2.

Szervezetem a Kreatív Európa program keretében finanszírozott,
folyamatban lévő kulturális projektben vesz részt. A projektnek egy
egyesült királyságbeli partner is részese. Folytatódhat a projekt
a kilépés időpontján túl is?
Az együttműködési projektet érintheti a brexit, mivel a kilépés időpontját követően az egyesült királyságbeli partner
már nem lesz jogosult a Kreatív Európa programban való részvételre.
A Bizottság azonban jogalkotási javaslatot terjesztett elő a helyzet kezelésére. Ha a javaslatot elfogadják, és az
Egyesült Királyság teljesít bizonyos feltételeket, a projekt finanszírozása 2019-ben folytatódhat.
További információkért forduljon a tagállamában működő „Kreatív Európa” tájékoztató irodához3.

A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések pénzügyi támogatásával
kutatóként részt veszek egy egyesült királyságbeli kutatási
szervezet munkájában. A program a kilépés időpontját követően is
megkapja majd a támogatást?
A kutatási projektjét érintheti a brexit, mivel a kilépés időpontját követően az egyesült királyságbeli szervezet már
nem lesz jogosult uniós támogatásra a Marie Skłodowska-Curie cselekvések keretében.
A Bizottság azonban jogalkotási javaslatot terjesztett elő a helyzet kezelésére. Ha a javaslatot elfogadják, és az
Egyesült Királyság teljesít bizonyos feltételeket, a projekt finanszírozása 2019-ben folytatódhat.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések keretében olyan uniós4 tagállamban vagy
nem uniós országban lévő kutatók kapnak támogatást, amely a „Horizont 2020” keretprogramhoz társult.
További információkért forduljon feletteséhez, illetve az Európai Bizottság Kutatási Végrehajtó Ügynökségénél
dolgozó projektfelelőshöz.

Önkéntes vagyok, vagy az Európai Szolidaritási Testület révén
kínáltak fel nekem szakmai gyakorlatot vagy állást. Érvényes
marad az elhelyezés, ha annak helyszíne az Egyesült Királyság,
vagy ha egy egyesült királysági szervezetet is bevonnak?
Az Európai Szolidaritási Testület révén felkínált elhelyezését érintheti a brexit, mivel a kilépés időpontját követően
az egyesült királyságbeli partner már nem lesz jogosult támogatásra a program keretében.
A Bizottság azonban jogalkotási javaslatot terjesztett elő a helyzet kezelésére. Ha ezt a javaslatot elfogadják, és
az Egyesült Királyság teljesít bizonyos feltételeket, a projekt finanszírozása 2019-ben folytatódhat.
További információkért forduljon közvetlenül az elhelyezését finanszírozó szervezethez.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_hu
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en
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E tájékoztatóban „Unió” alatt az Egyesült Királyság kilépése utáni 27 uniós tagállam értendő.
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