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europa.eu/solidarity-corps

 @EuropeanYouthEU  EuropeanYouthEU

#EUSolidarityCorps 

8 βήματα για 
οργανισμούς

Σύντομος οδηγός για τις διαδικασίες του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Λάβετε τον αριθμό PIC σας

Ο αριθμός PIC (Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης 
Φορέα) είναι ένας αναγνωριστικός αριθμός 
9 ψηφίων, ο οποίος σας προσφέρει πρόσβαση 
στα διαδικτυακά έντυπα αίτησης. Για να λάβετε 
τον αριθμό, εγγραφείτε στην πύλη συμμετεχόντων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Αποκτήστε το σήμα ποιότητας

Το σήμα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με 
τις αρχές και τους στόχους του Σώματος, σας 

προσφέρει πρόσβαση στη βάση δεδομένων νέων και 
σας επιτρέπει να κάνετε αίτηση για επιχορήγηση. 
Για να λάβετε το σήμα, κάντε αίτηση διαδικτυακά 

στην εθνική υπηρεσία της χώρας σας. Η διαδικασία 
θα διαρκέσει περίπου 6 εβδομάδες.

Αναπτύξτε το έργο σας και βρείτε 
τους συνεργάτες σας
Σκεφτείτε τους στόχους, τα αποτελέσματα και 
τον αντίκτυπο του έργου σας. Απαριθμήστε τις 
δραστηριότητες και αναπτύξτε τις διαδικασίες 
της διαχείρισης του έργου και διοίκησης. Βρείτε 
συνεργάτες για το έργο σας από το εξωτερικό, 
οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να φιλοξενήσετε 
και να υποστηρίξετε τους συμμετέχοντες.
 › Βρείτε συνεργάτες
 › Βρείτε πιθανούς συνεργάτες

Κάντε αίτηση για επιχορήγηση
Ολοκληρώστε τη διαδικτυακή αίτησή σας για 

επιχορήγηση στην εθνική υπηρεσία της χώρας 
σας. Υπάρχουν τρεις προθεσμίες ανά έτος. 

Δείτε τις επόμενες προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων.

Λάβετε την απόφαση επιχορήγησης
Η εθνική υπηρεσία θα αξιολογήσει τώρα την αίτησή 
σας. Η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 3 μήνες. 
Μόλις εγκριθεί το έργο σας και υπογραφεί 
η συμφωνία επιχορήγησης, θα λάβετε την 
προχρηματοδότηση. Επιλέξτε και αντιστοιχήστε 
συμμετέχοντες στην πύλη του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης.

Ξεκινήστε το έργο σας 
Το έργο περιλαμβάνει το χρόνο προετοιμασίας 

πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων, 
την αξιολόγηση και τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων μετά το πέρας 
 των δραστηριοτήτων. Εφαρμόστε τις δραστηριότητες 

του έργου
Γνωρίστε τα άτομα που συμμετέχουν στο έργο σας, 
εφαρμόστε τις προγραμματισμένες δραστηριότητες 
και θυμηθείτε να μοιράσετε στους συμμετέχοντες το 
πιστοποιητικό συμμετοχής και το Youthpass, τα οποία 
καταγράφουν τα αποτελέσματα της εκμάθησης.

Ολοκληρώστε το έργο σας
Υποβάλετε την τελική αναφορά για 

να λάβετε την τελική πληρωμή. 

Πληροί ο οργανισμός 
μου τις προϋποθέσεις;

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δέχεται όλους 
τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, 
από συμμετέχουσα χώρα ή χώρα-εταίρο, μη 
κερδοσκοπικούς ή κερδοσκοπικούς, τοπικούς, 

περιφερειακούς, εθνικούς ή διεθνείς, των οποίων οι 
δραστηριότητες έχουν ως αντικείμενο τις κοινωνικές 

προκλήσεις με σκοπό να προσφέρουν στην 
κοινότητα ή στην κοινωνία ως σύνολο.

Μπορείτε να βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες 

στον οδηγό του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης
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