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A pályázás  
8 lépése

Praktikus útmutató az 
Európai Szolidaritási Testület 

folyamataiban való eligazodáshoz.

Szerezzétek meg a szervezet 
PIC kódját!
A PIC (Résztvevő Azonosító Kód) egy 
9 karakterből álló azonosító, amellyel 
a szervezet hozzáférhet az online pályázati 
űrlapokhoz. A kód megszerzéséhez regisztráljatok 
az Európai Bizottság Résztvevői Portálján.Szerezzétek meg 

a Minőségi Tanúsítványt!
A Minőségi Tanúsítvány igazolja, hogy 

a szervezet megfelel a Testület elveinek 
és céljainak. Ezzel férhettek hozzá a fiatalok 
adatbázisához és nyújthattok be pályázatot. 

Online igényelhető a nemzeti irodán keresztül, 
megszerzése kb. 6 hetet vesz igénybe. 

Keressetek partnereket és 
dolgozzátok ki a projektet!
Gondoljátok végig a projekt céljait és a kívánt 
eredményeket, valamint azt, hogy ezekért milyen 
tevékenységeket kell megvalósítani! Keressetek 
olyan külföldi partnereket, akik segíthetnek 
a résztvevő fiatalok támogatásában vagy 
fogadásában.
 › Itt találhattok partnereket
 › Itt találhattok potenciális résztvevőket

Adjátok be a pályázatot!
A támogatás megszerzéséhez nyújtsátok 

be online a pályázatot a nemzeti irodához. 
Évente három határidő van, az aktuális 

pályázati felhívást itt találjátok.
Várjátok meg a támogatással 
kapcsolatos döntést!
A pályázat értékelése kb. 3 hónapot vesz 
igénybe. Ha a projektet elfogadták, és 
aláírtátok a támogatási szerződést, a projekt 
előfinanszírozásban részesül. Az Európai 
Szolidaritási Testület portálján tudjátok 
felvenni a kapcsolatot a résztvevőkkel.Vágjatok bele a projektbe! 

A projektidőszak nem csak 
a tevékenységekből áll: azokat felkészülési 

periódus előzi meg, majd az értékelés és 
a projekteredmények terjesztése követi.

Váltsátok valóra céljaitokat!
Ismerjétek meg a projekt résztvevőit és 
valósítsátok meg a tervezett tevékenységeket! 
Amikor a résztvevő befejezi a projektet, 
adjátok neki oda a részvételi tanúsítványt 
és a Youthpass-t, amely az általa elért 
tanulási eredményeket összegezi.Zárjátok le a projektet!

Nyújtsátok be a záróbeszámolót, hogy 
a támogatás utolsó részletét  

is megkaphassátok!. 

Részt vehet a szervezetem?
Az Európai Szolidaritási Testületben minden olyan 
állami vagy magánszervezet részt vehet, amely 
fontos társadalmi igényekre reagál egy közösség 

vagy az egész társadalom szolgálatában. A szervezet 
működhet résztvevő vagy partnerországban, lehet 

nonprofit vagy profitorientált, helyi, regionális, 
nemzeti vagy akár nemzetközi is.

További információ 
az Európai Szolidaritási 
Testület útmutatójában
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https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-2019_en.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
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