STUDIER OCH PRAKTIK
I STORBRITANNIEN
OM DET INTE BLIR NÅGOT AVTAL

mars 2019
Om du som EU-medborgare deltar i studier eller praktik i Storbritannien och det inte blir något avtal, så kommer
du att omfattas av de brittiska reglerna om hemvist.
Den brittiska regeringen har meddelat att du inte behöver ansöka om invandringsstatus eller visum om du inte
har för avsikt att stanna längre än tre månader i Storbritannien. Om du stannar längre än tre månader1 måste du
ansöka om ett European Temporary Leave to Remain som är ett temporärt uppehållstillstånd.

Jag är utbytesstudent inom Erasmus+ och studerar vid ett brittiskt
universitet vid tidpunkten för Storbritanniens utträde ur unionen.
Kan mitt Erasmusutbyte avbrytas?
Nej. Europaparlamentet och rådet har enats om en förordning som ser till att pågående utbildningsutbyten inte
avbryts.
Förordningen skulle gälla studerande inom högre utbildning, lärlingar och elever i yrkesutbildning, ungdomar i ickeformellt lärande, personal i allmän och yrkesinriktad utbildning samt personer som är aktiva inom ungdomsarbete
och ungdomsledare.
Förordningen gäller emellertid endast utbildningsutbyte som inletts före utträdesdatumet.

Jag har planerat att börja studera som utbytesstudent inom
Erasmus+ vid ett brittiskt universitet efter Storbritanniens utträde.
Kan jag fortsätta som planerat?
Dina utbytesplaner kan påverkas. Kommissionen har emellertid lagt fram ett lagstiftningsförslag som (om det
antas) gör det möjligt för EU att fortsätta finansiera Erasmus+ i Storbritannien under 2019. Om du kan fortsätta
som planerat beror på många faktorer, bland annat på om Storbritannien fortsätter att bidra till EU:s budget under
2019, liksom inställningen hos de brittiska värdorganisationerna (i ditt fall universitetet) och om verksamheten
avslutas senast den 31 december 2019.
Kolla direkt med universitetet vad som gäller.
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https://www.gov.uk/guidance/european-temporary-leave-to-remain-in-the-uk

Min skola deltar i ett samarbetsprojekt med en brittisk skola som
finansieras genom Erasmus+. Kan vårt projekt fortsätta efter
Storbritanniens utträde?
Samarbetsprojektet kan påverkas. Från och med utträdesdagen kommer den brittiska partnern inte längre att vara
berättigad till finansiering inom ramen för Erasmus+.
EU-kommissionen har lagt fram ett lagstiftningsförslag för att finna en lösning. Om förslaget antas och
Storbritannien uppfyller vissa villkor kan projektet fortsätta att få finansiering under 2019.
Kolla med ditt lands programkontor för Erasmus+2.

Min organisation är med i ett kulturprojekt som finansieras genom
programmet Kreativa Europa. I projektet ingår också en brittisk
partner. Kan projektet fortsätta efter utträdesdagen?
Samarbetsprojektet kan påverkas. Från och med utträdesdagen kommer den brittiska partnern inte längre att vara
berättigad till finansiering inom ramen för programmet Kreativa Europa.
EU-kommissionen har lagt fram ett lagstiftningsförslag för att finna en lösning. Om förslaget antas och
Storbritannien uppfyller vissa villkor kan projektet fortsätta att få finansiering under 2019.
Kolla med ditt lands kontor för Kreativa Europa3.

Jag är forskare och bedriver forskning i en brittisk forsknings
organisation med ekonomiskt stöd via Marie Skłodowska-Curieåtgärderna. Kommer detta stöd att fortsätta efter utträdesdagen?
Ditt forskningsprojekt kan påverkas. Från och med utträdesdagen kommer den brittiska organisationen inte längre
att vara berättigad till EU-finansiering inom ramen för Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna.
EU-kommissionen har lagt fram ett lagstiftningsförslag för att finna en lösning. Om förslaget antas och
Storbritannien uppfyller vissa villkor kan projektet fortsätta att få finansiering under 2019.
Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna kommer att fortsätta stödja forskare i ett EU-land4 eller i ett land utanför EU
som deltar i programmet Horisont 2020.
Kolla med din handledare och den projektansvariga vid EU:s genomförandeorgan för forskning.

Jag är volontär eller har en praktikplats eller ett arbete inom ramen
för den europeiska solidaritetskåren. Kan jag fortfarande delta i ett
projekt i Storbritannien eller vid en brittisk organisation?
Ditt arbete inom europeiska solidaritetskåren kan påverkas. Från och med utträdesdagen kommer den brittiska
organisationen inte längre att vara berättigad till finansiering inom ramen för europeiska solidaritetskåren.
EU-kommissionen har lagt fram ett lagstiftningsförslag för att finna en lösning. Om förslaget antas och
Storbritannien uppfyller vissa villkor kan projektet fortsätta att få finansiering under 2019.
Det är bäst att kolla med den organisation som finansierar deltagandet.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/2105
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en
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I detta sammanhang avser EU de 27 EU-länder som blir kvar efter det att Storbritannien lämnat EU.
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