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europa.eu/solidarity-corps

 @EuropeanYouthEU  EuropeanYouthEU

#EUSolidarityCorps 

8 žingsniai 
organizacijoms

Trumpas „Europos solidarumo 
korpuso“ procesų vadovas. Gaukite dalyvio identifikavimo kodą PIC

PIC numeris yra 9 skaitmenų identifikavimo kodas. 
Pildant paraišką reikalinga nurodyti kiekvienos 
projekte dalyvaujančios organizacijos PIC (jį įvedus 
tam skirtame laukelyje, automatiškai užsipildo dalis 
informacijos apie organizaciją, tad tai taip pat 
padeda sutaupyti laiko). Norėdami gauti PIC, 
registruokitės Europos Komisijos dalyvių portale.

Gaukite Kokybės ženklą
Kokybės ženklas užtikrina atitiktį Korpuso 

principams ir tikslams, suteikia jums prieigą prie 
jaunimo duomenų bazės ir galimybę pateikti 
paraišką dėl finansavimo. Norėdami jį gauti, 

internetu pateikite paraišką savo šalies nacionalinei 
agentūrai. Šis procesas užtruks apie 6 savaites.

Vystykite projektą  
ir raskite partnerių
Apsvarstykite savo projekto tikslus, rezultatus 
ir poveikį, suplanuokite vykdytiną veiklą, projekto 
valdymą ir priežiūrą. Ieškokite projekto partnerių 
užsienyje, galinčių padėti dalyviams pasirengti 
veikloms arba juos priimti.
 › Ieškokite partnerių
 › Ieškokite potencialių dalyvių

Kreipkitės dotacijos
Internetu pateikite paraišką dėl dotacijos 

savo šalies nacionalinei agentūrai. Kasmet 
nustatomi trys paraiškų teikimo terminai. 

Susipažinti su jais galima čia.

Sulaukite sprendimo dėl dotacijos
Šalies nacionalinė agentūra įvertins jūsų paraišką. 
Tai užtruks apie 3 mėnesius. Patvirtinus jūsų 
projektą ir pasirašius sutartį dėl dotacijos, gausite 
pradinį finansavimą. Pasirinkite dalyvius „Europos 
solidarumo korpuso“ portale.

Pradėkite projektą 
Į projektą įtraukiamas pasiruošimo laikas 

prieš pradedant veiklą ir rezultatų 
vertinimas bei sklaida ją užbaigus.

Įgyvendinkite projekto veiklas
Susitikite su projekto dalyviais, įgyvendinkite 
suplanuotas veiklas ir nepamirškite išduoti 
dalyviams pažymėjimų, liudijančių dalyvavimą, 
bei „Youthpass“ sertifikatų, kuriuose užfiksuoti 
mokymosi rezultatai.

Užbaikite projektą
Pateikite galutinę ataskaitą 
ir gaukite galutinę išmoką. 

Ar mano organizacija gali dalyvauti?
„Europos solidarumo korpuso“ veiklose gali dalyvauti 

bet kokia – tiek pelno siekianti, tiek nesiekianti, 
vietinė, regioninė, nacionalinė ar tarptautinė, 

viešoji ar privati programoje dalyvaujančios šalies 
arba šalies partnerės organizacija, kuri sprendžia 
svarbius socialinius klausimus, siekdama naudos 

bendruomenei arba visai visuomenei.

Daugiau informacijos 
rasite „Europos solidarumo 

korpuso“ vadove
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