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8 skref  
fyrir samtök  
og stofnanir

Upplýsingar sem leiða þig í gegnum ferli 
Evrópsku Samfélagsverkefnanna.

Fáðu PIC númer
PIC Auðkenniskóði þátttakenda (e. Participant 
Identification Code) númerið er 9-stafa 
auðkenni sem gerir þér kleift að fá aðgang 
að umsóknareyðublöðum á netinu. Til þess að 
fá númer þarf að skrá sig í þátttakendagátt 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.Sæktu um gæðavottun

Gæðavottun l tryggir fylgni við meginreglur og 
markmið verkefnanna og veitir þér aðgang 

að gagnagrunninum fyrir ungt fólk og gefur 
þér möguleika að sækja um styrki. Til þess að fá 

vottun verður þú að sækja um það á netinu 
hjá landsskrifstofunni í þínu landi. Það 

tekur u.þ.b. 6 vikur að fá vottunina.

Þróaðu verkefnið þitt og leitaðu 
að samstarfsaðilum
Hugsaðu um markmiðin, niðurstöðurnar og áhrifin 
sem verkefnin þín geta haft, útbúðu dagskrá 
verkefnisins og skipulegðu verkefnastjórnun 
og stýringu. Finndu samstarfsaðila erlendis 
sem geta aðstoðað þig við að styðja við eða 
taka á móti þátttakendum.
 › Leita að samstarfsaðilum
 › Leita að hugsanlegum þátttakendum

Sæktu um styrk
Sendu inn styrkjaumsókn á netinu 

til landsskrifstofunnar í heimalandi 
þínu. Það eru þrír umsóknarfrestir á ári. 

Skoðaðu auglýsingar um næstu umsóknarfresti.

Fáðu að vita niðurstöðu um styrkinn
Landsskrifstofan mun fara yfir umsókn þína. Það 
tekur u.þ.b. 3 mánuði. Þegar búið er að samþykkja 
verkefnið, og samingur um styrk hefur verið 
undirritaður, muntu fá fyrri greiðslu styrksins. 
Veldu þátttakendur sem passa í verkefnið 
á vefgátt Evrópsku Samfélagsverkefnanna.Byrjaðu undirbúning á verkefninu 

Verkefnið felur í sér undirbúning áður en 
verkefnið byrjar sem og mat og greiningu 

á niðurstöðum eftir að verkefninu lýkur.

Skipulegðu framkvæmd verkefnisins
Hittu þátttakendurna í verkefninu þínu, komdu 
verkefnin af stað og mundu eftir því að gefa út 
Youthpass-viðurkenningarskjal sem er notað til 
að meta reynslu og lærdóm þátttakendanna.

Lokaðu verkefninu
Sendu inn lokaskýrslu og fáðu 

lokagreiðslu fyrir verkefnið. 

Eru verkefnin í boði fyrir mín samtök?
Evrópsku Samfélagsverkefnin eru opin fyrir öll 

einkafyrirtækog opinberar stofnanir, í þátttökulöndum 
eða samstarfslöndum, hvort sem er um að ræða 
samtök sem eru rekin í hagnaðarskyni eða ekki. 
Eins skiptir ekki máli hvort þau eru staðbundin, 

svæðisbundin eða starfa á landsvísu, svo lengi sem 
þau vinna að félagslegum málefnum við að koma 

á umbótum fyrir samfélagið í heild sinni.

Frekari upplýsingar er hægt 
að fá í leiðbeiningum Evrópsku 

Samfélagsverkefnanna
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