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(2020/C 63/07) 

13 puslapis, 3 punktas „Tinkamumas finansuoti“: 

yra: „Šios šalys gali visapusiškai dalyvauti visuose programos „Erasmus+“ veiksmuose (1): 

— Europos Sąjungos valstybės narės, 

— ELPA/EEE šalys: Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija, 

— ES šalys kandidatės: Turkija, Šiaurės Makedonija ir Serbija.“, 

turi būti: „Šios šalys gali visapusiškai dalyvauti visuose programos „Erasmus+“ veiksmuose (1): 

— Europos Sąjungos valstybės narės (2), 

— ELPA/EEE šalys: Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija, 

— ES šalys kandidatės: Turkija, Šiaurės Makedonija ir Serbija.“;   

yra: „Informacija Jungtinės Karalystės pareiškėjams. Turėkite omenyje, kad tinkamumo kriterijų turi būti 
laikomasi visą finansavimo laikotarpį. Jei nesibaigus finansavimo laikotarpiui Jungtinė Karalystė 
išstos iš ES nesudariusi su ES susitarimo, kuriuo būtų užtikrinama visų pirma tai, kad Jungtinės 
Karalystės pareiškėjai toliau atitiktų tinkamumo kriterijus, jums teikiamas ES finansavimas bus 
nutrauktas (tačiau, jei įmanoma, galėsite toliau dalyvauti projekte) arba turėsite pasitraukti iš 
projekto pagal atitinkamas dotacijos susitarimo nuostatas dėl susitarimo nutraukimo.“, 

turi būti: „Informacija JK pareiškėjams: atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad 2020 m. vasario 1 d. įsigaliojus ES ir 
JK susitarimui dėl išstojimo (3)4, visų pirma jo 127 straipsnio 6 daliai, 137 ir 138 straipsniams, 
laikoma, kad nuorodos į Europos Sąjungos valstybėje narėje gyvenančius arba įsisteigusius fizinius 
ar juridinius asmenis apima ir Jungtinėje Karalystėje gyvenančius arba įsisteigusius fizinius ar 
juridinius asmenis. Todėl JK rezidentai ir subjektai gali dalyvauti šiame kvietime teikti paraiškas.“     

(1) 2 Dėl „Jean Monnet“ veiklos paraiškas gali teikti viso pasaulio organizacijos. 
(2) 3 Pagal dabartinę daugiametę finansinę programą (2014–2020 m. DFP) vykdoma programa „Erasmus+“ JK arba JK įsisteigusių 

subjektų ar asmenų atžvilgiu bus įgyvendinama taip, lyg JK tebebūtų valstybė narė, nepertraukiamai iki programos pabaigos, laikantis 
ES ir JK susitarimo dėl išstojimo nuostatų. 

(3) 4 Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės 
energijos bendrijos. 
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