26.2.2020

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 63/29

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Διορθωτικό στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2020 — EAC/A02/2019 — Πρόγραμμα Erasmus+
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 373 της 5ης Νοεμβρίου 2019)
(2020/C 63/07)
Στη σελίδα 13, στο σημείο 3 — Επιλεξιμότητα:
αντί:

«Οι ακόλουθες χώρες του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του
προγράμματος Erasmus+ (1):
— τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία,
— οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.»

διάβαζε:

«Οι ακόλουθες χώρες του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του
προγράμματος Erasmus+ (1):
— τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2),
— οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία,
— οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.».

αντί:

«Για Βρετανούς αιτούντες: Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να πληρούνται για τη συνολική διάρκεια
της επιχορήγησης. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου
επιχορήγησης χωρίς να συνάψει συμφωνία με την ΕΕ που να διασφαλίζει, ιδίως, ότι οι Βρετανοί
αιτούντες εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι, θα σταματήσετε να λαμβάνετε χρηματοδότηση από την ΕΕ
(ενώ θα συνεχίσετε, στο μέτρο του δυνατού, να συμμετέχετε) ή θα υποχρεωθείτε να εγκαταλείψετε το
σχέδιο βάσει των σχετικών διατάξεων της συμφωνίας επιχορήγησης που αφορούν την καταγγελία αυτής.»

διάβαζε:

«Για αιτούντες από το ΗΒ: Λάβετε υπόψη ότι μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ
της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου (3) την 1η Φεβρουαρίου 2020, και ιδίως του άρθρου 127
παράγραφος 6 και των άρθρων 137 και 138, οι αναφορές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν
ή είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θεωρείται ότι
συμπεριλαμβάνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Ως εκ τούτου, κάτοικοι και οντότητες του ΗΒ είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στην παρούσα
πρόσκληση.».

(1) Στις δραστηριότητες Jean Monnet μπορούν να συμμετέχουν οργανισμοί από όλο τον κόσμο.
(2) Στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ 2014-2020), το εν εξελίξει πρόγραμμα Erasmus+ θα εφαρμοστεί σε
σχέση με το ΗΒ ή οντότητες ή πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στο ΗΒ ως εάν το ΗΒ παρέμενε κράτος μέλος, χωρίς διακοπή μέχρι τη λήξη
του προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ.
(3) Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.

