
POPRAVKI 

Popravek razpisa za zbiranje predlogov 2020 – EAC/A02/2019 Program Erasmus+ 

(Uradni list Evropske unije C 373 z dne 5. novembra 2019) 

(2020/C 63/07) 

Stran 13, točka 3 – Upravičenost: 

besedilo: „Naslednje države programa lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+ (1): 

— države članice Evropske unije, 

— države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška, 

— države kandidatke za članstvo v EU: Turčija, Severna Makedonija in Srbija.“ 

se glasi: „Naslednje države programa lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+ (1): 

— države članice Evropske unije (2), 

— države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška, 

— države kandidatke za članstvo v EU: Turčija, Severna Makedonija in Srbija.“;   

besedilo: „Za prijavitelje iz Združenega kraljestva: Merila za upravičenost je treba izpolnjevati skozi celotno 
obdobje, za katero se dodelijo nepovratna sredstva. Če Združeno kraljestvo izstopi iz EU v 
obdobju, za katero se dodelijo nepovratna sredstva, ne da bi sklenilo sporazum z EU o tem, da so 
prijavitelji iz Združenega kraljestva še naprej upravičeni, boste prenehali prejemati finančna 
sredstva EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali 
projekt opustiti na podlagi ustreznih določb o odpovedi iz sporazuma o nepovratnih sredstvih.“ 

se glasi: „Za prijavitelje iz Združenega kraljestva: Po začetku veljavnosti sporazuma o izstopu med EU in 
Združenim kraljestvom (3) 1. februarja 2020, zlasti v skladu s členom 127(6), členom 137 in 
členom 138 sporazuma, sklicevanja na fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v 
državi članici Evropske unije vključujejo fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v 
Združenem kraljestvu. Osebe s prebivališčem v Združenem kraljestvu in subjekti iz Združenega 
kraljestva so zato upravičeni do sodelovanja v tem razpisu.“     

(1) Za dejavnosti Jean Monnet se lahko prijavijo organizacije po vsem svetu. 
(2) V sklopu veljavnega večletnega finančnega okvira (2014–2020) se bo tekoči program Erasmus+ glede Združenega kraljestva ali 

subjektov ali oseb s sedežem v Združenem kraljestvu v skladu z določbami sporazuma o izstopu med EU in Združenim kraljestvom 
izvajal, kot da Združeno kraljestvo ostaja država članica, brez prekinitve do zaključka programa. 

(3) Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko 
energijo. 
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