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europa.eu/solidarity-corps

 @EuropeanYouthEU  EuropeanYouthEU

#EUSolidarityCorps 

8 чекори  
за организации

Краток водич кој ќе ви помогне  
на вашиот пат низ процесите  

на Европскиот солидарен корпус.
Добијте го вашиот PIC број
PIC бројот (Личен идентификациски код) 
е 9-цифрен број за идентификација, кој 
ви овозможува да пристапувате до интернет 
формулари за аплицирање. За да го добиете, 
регистрирајте се на порталот за учесници 
на Европската комисија.

Добијте ја вашата 
Ознака за квалитет

Ознаката за квалитет обезбедува 
усогласеност со принципите и целите на 

Корпусот, ви овозможува да пристапувате 
до базата на податоци за млади луѓе 

и да аплицирате за финансирање. 
За да добиете ознака, аплицирајте  

преку интернет до Националната  
агенција во вашата земја. Ќе бидат  

потребни околу 6 недели.

Подгответе проект 
и определете партнери
Размислете за целите, резултатите и влијанието 
на вашиот проект, наведете ги активностите 
и развијте го начинот на управување 
и раководење со проектот. Најдете 
партнери за вашиот проект од странство 
кои ќе ви помогнат да ги поддржите 
или да ги пречекате учесниците.
 › Побарајте партнери
 › Побарајте потенцијални учесници

Аплицирајте за финансирање
Поднесете ја вашата интернет апликација 

за финансирање до Националната агенција 
во вашата земја. Има три рокови годишно. 

Погледнете ги следните повици за предлози.

Добијте одлука за финансирање
Вашата Национална агенција сега ќе ја оценува 
вашата апликација. Ќе бидат потребни околу 
3 месеци. Откако ќе се одобри вашиот проект 
и ќе се потпише договорот за финансирање, 
ќе добиете средства за пред-финансирање. 
Изберете и поврзете ги учесниците на порталот 
на Европскиот солидарен корпус.

Започнете го вашиот проект 
Проектот вклучува време за подготовка 

пред започнување на активностите, 
и оценување и ширење на резултатите 

по завршување на активностите..
Спроведете ги 
проектните активности
Запознајте се со учесниците на вашиот проект, 
спроведете ги планираните активности и не 
заборавајте да издадете сертификат за учество 
и да ги документирате во Јутпас резултатите 
од учење на учесниците.

Затворете го вашиот проект
Поднесете завршен извештај 

и добијте ја финалната исплата.. 

Дали мојата организација 
е прифатлива?

Европскиот солидарен корпус е отворен за кој 
било јавен или приватен субјект, во држава-

учесничка или држава-партнер, без оглед 
дали е непрофитен или профитен, локален, 
регионален, национален или меѓународен, 

кој со своите активности работи на решавање 
на важни општествени предизвици, во корист 
на заедницата или општеството како целина.

Повеќе информации 
во водичот на Европскиот 

солидарен корпус
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