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europa.eu/solidarity-corps

 @EuropeanYouthEU  EuropeanYouthEU

#EUSolidarityCorps 

8 gcéim  
d’eagraochtaí
Treoir thapa chun do bhealach 

a dhéanamh trí phróisis an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

Faigh d’uimhir CAR
Is ionann an uimhir PIC (Cód Aitheantais 
Rannpháirtithe) agus aitheantóir 9 ndigit 
a chuireann ar do chumas na foirmeacha iarratais 
ar líne a rochtain. Chun é a fháil, cláraigh ar 
thairseach rannpháirtithe an Choimisiúin Eorpaigh.

Faigh do Lipéad Cáilíochta
Áirithíonn Lipéad Cáilíochta comhlíonadh 

phrionsabal agus chuspóirí an Chóir, ligeann sé duit 
bunachar sonraí daoine óga a rochtain agus cur 

isteach ar mhaoiniú. Chun ceann a fháil ón 
nGníomhaireacht Náisiúnta i do thír cuir iarratas 

isteach ar líne. Glacfaidh sé thart ar 6 seachtaine.
Forbair do thionscadal agus déan 
comhpháirtithe a shainaithint
Smaoinigh ar aidhmeanna, torthaí agus tionchar 
do thionscadail, liostaigh gníomhaíochtaí agus 
déan forbairt ar bhainistíocht agus ar rialachas 
tionscadail. Aimsigh do chomhpháirtithe tionscadail 
ó thíortha thar lear a chabhróidh leat tacú 
le rannpháirtithe nó iad a óstáil.
 › Cuardaigh comhpháirtithe
 › Cuardaigh rannpháirtithe ionchasacha

Cuir iarratas isteach ar dheontas
Cuir isteach d’iarratas ar dheontas ar líne chuig 

an ngníomhaireacht náisiúnta i do thír féin. 
Tá trí spriocdháta ann in aghaidh na bliana. 
Féach ar na chéad ghlaonna ar thograí eile.

Faigh cinneadh faoin deontas
Déanfaidh do ghníomhaireacht náisiúnta measúnú 
ar d’iarratas anois. Glacfaidh sé thart ar 3 mhí. 
Nuair a bheidh do thionscadal faofa, agus an 
comhaontú deontais sínithe, gheobhaidh tú tú 
réamh-mhaoiniú. Roghnaigh agus meaitseáil 
rannpháirtithe ar thairseach an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

Tosaigh do thionscadal 
Tugtar am ullmhúcháin sula dtosaíonn 
na gníomhaíochtaí sa tionscadal, agus 

meastóireacht agus scaipeadh na dtorthaí 
tar éis na gníomhaíochtaí a chur i gcrích.

Cuir gníomhaíochtaí 
an tionscadail i ngíomh
Buail le rannpháirtithe do thionscadail, cuir 
gníomhaíochtaí beartaithe i ngníomh agus 
cuimhnigh ar an deimhniú rannpháirtíochta 
agus an Pas Óige ina dtuairiscítear na torthaí 
foghlama a eisiúint dóibh.

Dún do thionscadal
Cuir isteach tuarascáil deiridh agus 
gheobhaidh tú an íocaíocht deiridh. 

An bhfuil m’eagraíocht incháilithe?
Tá an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach oscailte d’aon 

eintiteas poiblí nó príobháideach, i dtír rannpháirteach 
nó i dtír chomhpháirtíochta, bídís neamhbhrabúsach 

nó brabúsach, áitiúil, réigiúnach, náisiúnta nó 
idirnáisiúnta, a dtugann a ngníomhaíochtaí aghaidh 

ar dhúshláin thábhachtacha shochaíocha ar leas 
an phobail nó na sochaí i gcoitinne.

Tuilleadh faisnéise  
i dtreoir an Chóir  

Dlúthpháirtíochta Eorpaigh

AN CÓR
DLÚTHPHÁIRTÍOCHTA
EORPACH 
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