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europa.eu/solidarity-corps

 @EuropeanYouthEU  EuropeanYouthEU

#EUSolidarityCorps 

8 stappen 
voor organisaties
Aan de hand van dit stappenplan kunt 

u snel uw weg vinden door de procedures 
van het Europees Solidariteitskorps.

Uw PIC-nummer aanvragen
Het PIC-nummer (identificatiecode voor deelnemers) 
is een 9-cijferige code die u toegang geeft tot 
de online aanvraagformulieren. U kunt dit 
nummer aanvragen door u in te schrijven op de 
Participant Portal van de Europese Commissie.

Uw kwaliteitslabel aanvragen
Het kwaliteitslabel vormt het bewijs dat 

u de beginselen en doelstellingen van het 
Europees Solidariteitskorps naleeft, verschaft 

u toegang tot de database van jongeren en maakt 
het u mogelijk subsidie aan te vragen. U kunt dit 

kwaliteitslabel online aanvragen bij het Nationaal 
Agentschap in uw land. Dit duurt ongeveer 6 weken.

Uw project uitwerken 
en partners aanwijzen
Denk na over de doelstellingen, de resultaten 
en de impact van uw project, inventariseer de 
activiteiten en ontwikkel projectbeheer en -bestuur. 
Ga op zoek naar projectpartners uit het buitenland 
die u helpen om deelnemers te ondersteunen  
en/of onderdak te bieden.
 › Partners zoeken en vinden
 › Potentiële deelnemers zoeken en vinden

Subsidie aanvragen
Dien uw subsidieaanvraag online in bij 

het Nationaal Agentschap in uw land. Er zijn 
drie aanvraagrondes per jaar. Zie de volgende 

deadlines voor het indienen van voorstellen.

Besluit omtrent subsidiëring
Uw aanvraag zal nu door het Nationaal 
Agentschap worden beoordeeld. Dit duurt 
ongeveer 3 maanden. Zodra uw project is 
goedgekeurd en de subsidieovereenkomst 
is ondertekend, ontvangt u voorfinanciering. 
Selecteer en zoek deelnemers bij elkaar op 
het portaal van het Europees Solidariteitskorps.

Uw project starten 
Het project omvat de voorbereidingstijd vóór 

aanvang van de activiteiten alsmede 
de evaluatie en verspreiding van de 

resultaten na afloop van de activiteiten.

De projectactiviteiten uitvoeren
Ontmoet de deelnemers aan uw project, voer 
de geplande activiteiten uit en vergeet niet 
het certificaat van deelname en de Youthpass 
af te geven waarmee de leerresultaten van 
de deelnemers worden gedocumenteerd.

Uw project afsluiten
Wanneer u een eindrapport indient, 

ontvangt u de eindbetaling. 

Komt mijn organisatie in aanmerking 
voor financiering?

Aan het Europees Solidariteitskorps kan elke publieke 
of particuliere organisatie deelnemen die gevestigd 

is in een Programma- of Partnerland en die met haar 
activiteiten belangrijke maatschappelijke uitdagingen 
aanpakt. Dit kunnen organisaties zijn met of zonder 

winstoogmerk, die op lokaal, regionaal, nationaal 
of internationaal niveau opereren.

Zie de gids van het 
Europees Solidariteitskorps 

voor meer informatie
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