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Īsā pamācība, kā īstenot Eiropas 
Solidaritātes korpusa projektus. PIC koda saņemšana

PIC kods (dalībnieka identifikācijas kods) ir 9 ciparu 
identifikators, kas nodrošina piekļuvi pieteikuma 
veidlapām tiešsaistē. To var saņemt, reģistrējoties 
Eiropas Komisijas dalībnieku portālā.

Kvalitātes zīmes saņemšana
Kvalitātes zīme apliecina atbilstību korpusa 
principiem un mērķiem, sniedz jums piekļuvi 

jauniešu datubāzei un ļauj pieteikties 
finansējumam. Piesakieties tās saņemšanai 

tiešsaistē savas valsts nacionālajā aģentūrā.  
Kvalitātes zīmes saņemšanai būs 

nepieciešamas aptuveni 6 nedēļas.

Projekta izstrāde 
un partneru identificēšana
Pārdomājiet sava projekta mērķus, rezultātus 
un ietekmi, sagatavojiet aktivitāšu sarakstu 
un izplānojiet projekta vadību un pārvaldību. 
Atrodiet savam projektam partnerus citās valstīs, 
kuri varēs palīdzēt atbalstīt vai uzņemt dalībniekus.
 › Partnerus meklējiet šeit
 › Potenciālos dalībniekus meklējiet šeit

Pieteikšanās dotācijai
Iesniedziet tiešsaistes pieteikumu dotācijas 

saņemšanai savas valsts nacionālajā aģentūrā. 
Katru gadu ir trīs projektu konkursi. Uzziniet, 

kad būs nākamais projektu konkurss.
Dotācijas piešķiršanas lēmuma 
saņemšana
Jūsu valsts nacionālā aģentūra izvērtēs jūsu 
projektu pieteikumu. Būs nepieciešami aptuveni 
3 mēneši. Pēc projekta apstiprināšanas un 
dotācijas līguma parakstīšanas jūs saņemsiet 
priekšfinansējumu. Atlasiet un atrodiet 
piemērotākos dalībniekus Eiropas 
Solidaritātes korpusa portālā.

Projekta sākšana 
Projekts sastāv no sagatavošanās perioda 

pirms projekta aktivitāšu sākšanas, kā 
arī projekta rezultātu izvērtēšana un 

izplatīšana pēc aktivitāšu pabeigšanas.

Projekta aktivitāšu īstenošana
Iepazīstieties ar projekta dalībniekiem, īstenojiet 
plānotās aktivitātes un neaizmirstiet izsniegt 
dalībnieka sertifikātu, kā arī Youthpass, 
kas apliecina dalībnieku mācību rezultātus.

Projekta nobeigums/ 
atskaites iesniegšana

Iesniedziet gala atskaiti un 
saņemiet galīgo maksājumu. 

Vai mana organizācija var pieteikties?
Eiropas Solidaritātes korpusā var pieteikties jebkura 

valsts vai privātā dalībvalstu vai partnervalstu 
organizācija neatkarīgi no tās statusa — vai tā būtu 
bezpeļņas vai pelnoša, vietējā, reģionālā, valsts vai 

starptautiska organizācija, ja vien tās darbība ir 
vērsta uz svarīgu sociālo izaicinājumu risināšanu 

kopienas vai visas sabiedrības labā.

Plašāku informāciju 
skatiet Eiropas Solidaritātes 

korpusa vadlīnijās

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
https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://europa.eu/youth/solidarity_lv
https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
https://europa.eu/youth/solidarity/organisation_info_lv
https://europa.eu/youth/solidarity_lv
https://europa.eu/youth/solidarity_lv
https://europa.eu/youth/solidarity_lv
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-2019_en.pdf

