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 @EuropeanYouthEU  EuropeanYouthEU

#EUSolidarityCorps 

8 kroków 
dla organizacji

Krótki przewodnik po Europejskim 
Korpusie Solidarności. Uzyskaj numer PIC

Numer PIC (numer identyfikacyjny uczestnika) 
to 9-cyfrowy identyfikator, który umożliwia dostęp 
do formularzy zgłoszeniowych on-line. Aby 
go otrzymać, należy zarejestrować się na 
portalu dla uczestników Komisji Europejskiej.

Uzyskaj Znak Jakości
Znak Jakości jest certyfikatem, który potwierdza, że 
działania organizacji są zgodne z zasadami i celami 

Korpusu. Otrzymanie Znaku Jakości umożliwia 
dostęp do bazy danych młodych osób i ubieganie 

się o dofinansowanie. Aby go otrzymać, należy 
złożyć wniosek on-line do Narodowej Agencji 
w Twoim kraju. Proces ten trwa ok. 8 tygodni.

Przygotuj projekt  
i znajdź partnerów
Określ cele, rezultaty i wpływ projektu, zaplanuj 
działania i metody zarządzania projektem. 
Znajdź partnerów projektu z zagranicy.
 › Znajdź partnerów
 › Znajdź potencjalnych uczestników

Złóż wniosek o dotację
W jednym z trzech terminów w ciągu roku złóż 

wniosek o dofinansowanie on-line do Narodowej 
Agencji w Twoim kraju. Sprawdź najbliższe 

terminy składania wniosków.
Zaczekaj na decyzję 
o przyznaniu dofinansowania
W ciągu 3 miesięcy Narodowa Agencja oceni 
Twój wniosek. Po zatwierdzeniu projektu 
i podpisaniu umowy o dofinansowanie 
otrzymasz pierwszą zaliczkę na realizację 
działań. Znajdź uczestników na portalu 
Europejskiego Korpusu Solidarności.Rozpocznij projekt 

Projekt obejmuje czas przygotowania 
przed rozpoczęciem działań oraz 

ewaluację i rozpowszechnianie 
rezultatów po zakończeniu działań.

Zacznij działania projektowe
Realizuj zaplanowane działania i pamiętaj, 
aby przygotować uczestnikom zaświadczenie 
o udziale w projekcie i certyfikat Youthpass, 
który dokumentuje efekty uczenia się.

Zakończ projekt
Złóż raportkońcowy. Na jego podstawie 

otrzymasz płatność końcową. 

Czy moja organizacja 
spełnia wymagania?

Do Europejskiego Korpusu Solidarności mogą 
się zgłosić instytucje publiczne lub prywatne 

z krajów uczestniczących lub partnerskich, zarówno 
o charakterze non-profit, jak i komercyjnym. 

Działalność tych organizacji powinna skupiać się 
na ważnych wyzwaniach społecznych, niosących 

korzyści dla danej społeczności lub społeczeństwu.

Więcej informacji 
w przewodniku po Europejskim 

Korpusie Solidarności

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://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://europa.eu/youth/solidarity_pl
https://europa.eu/youth/solidarity/organisation_info_pl
https://europa.eu/youth/solidarity_pl
https://europa.eu/youth/solidarity_pl
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

