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europa.eu/solidarity-corps

 @EuropeanYouthEU  EuropeanYouthEU

#EUSolidarityCorps 

8 steg for 
organisasjoner

En rask guide for å navigere 
deg gjennom prosessene 

i Det europeiske solidaritetskorpset.
Skaff deg et PIC-nummer
PIC-nummeret (identifikasjonskode for deltakere) 
er en 9-sifret identifikasjon som gir deg tilgang 
til de elektroniske søknadsskjemaene. For å få 
et slikt nummer må du registrere deg på EU-
kommisjonens deltakerportal.

Bli godkjent organisasjon
Å bli godkjent som organisasjon sikrer 

samsvar med prinsippene og målsettingene 
i solidaritetskorpset, gir deg tilgang til 
ungdomsdatabasen og muligheten til 

å søke om finansiering. For å skaffe deg 
en godkjenningsender du en søknad til det 

nasjonale kontoret i hjemlandet ditt via 
nettsiden. Det vil ta omtrent 6 uker.

Planlegg prosjektet ditt 
og identifiser partnere
Tenk på målene, resultatene og effekten av 
prosjektet ditt, lag en liste over aktiviteter 
og planlegg prosjektledelse og -styring. Finn 
prosjektpartnere i utlandet, som vil hjelpe deg 
med å ta i mot eller være vertskap for deltakere.
 › Se etter partnere
 › Se etter potensielle deltakere

Søk om støtte
Send inn søknad om støtte til  

det nasjonale kontoret i hjemlandet  
ditt. Det er tre frister per år.  

Se etter de neste utlysningene.

Motta svar på søknaden din
Ditt nasjonale kontor vil evaluere søknaden din. 
Det vil ta omtrent 3 måneder. Når prosjektet ditt 
er godkjent, og avtalen om støtte er signert, vil 
du motta forhåndsfinansiering. Velg og match 
deltakere på portalen til Det europeiske 
solidaritetskorpset.Start prosjektet ditt 

Prosjektet inkluderer tid til forberedelser 
før aktivitetene starter, og evaluering og formidling 

av resultater etter at aktivitetene er ferdige.

Gjennomfør prosjektet
Møt prosjektdeltakere, gjennomfør planlagte 
aktiviteter og husk å utstede deltagerbevis 
og Youthpass, som dokumenterer 
deltakernes læringsutbytte.

Avslutt prosjektet ditt
Send inn sluttrapport og  

motta siste utbetaling. 

Er organisasjonen din kvalifisert?
Det europeiske solidaritetskorpset er åpent 

for offentlige og private foretak i deltaker- og 
partnerland. Det kan være frivillige organisasjoner 

eller kommersielle foretak, som adresserer 
viktige samfunnsmessige utfordringer gjennom 
aktivitetene sine, til fordel for fellesskapet eller 
samfunnet. Disse kan være lokale, regionale, 

nasjonale eller internasjonale.

Du finner mer informasjon 
i guiden til Det europeiske 

solidaritetskorpset
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