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europa.eu/solidarity-corps

 @EuropeanYouthEU  EuropeanYouthEU

#EUSolidarityCorps 

8 etape 
pentru organizații

Un ghid rapid pentru navigare  
prin procesele Corpului  

european de solidaritate.
Obținerea codului dumneavoastră PIC
Codul PIC (Cod de Identificare al 
Participantului) reprezintă un identificator format 
din 9 cifre care vă permite să accesați formularele 
online. Pentru a-l obține, înregistrați-vă pe Portalul 
Participantului de pe site-ul Comisiei Europene.Obținerea Certificatului 

dumneavoastră de calitate
Un Certificat de calitate asigură conformitatea 
cu principiile și obiectivele Corpului, vă permite 

să accesați baza de date a tinerilor și să 
aplicați pentru finanțare. Pentru a-l obține, 

aplicați online la agenția națională din 
țara dumneavoastră. Va dura 

aproximativ 6 săptămâni.

Dezvoltarea proiectului 
dumneavoastră
Luați în considerare obiectivele, rezultatele și 
impactul proiectului dumneavoastră, specificați 
activitățile și dezvoltați gestionarea și administrarea 
proiectului. Găsiți partenerii din străinătate pentru 
proiectul dumneavoastră care vă vor ajuta să 
îi susțineți sau să îi găzduiți pe participanți.
 › Căutarea partenerilor
 › Căutarea participanților posibili

Aplicarea pentru finanțare
Depuneți cererea dumneavoastră pentru finanțare 

online la agenția națională din țara dumneavoastră. 
Există trei termene limită pe an. Consultați 

următoarele solicitări de propuneri.
Primirea unei decizii privind 
finanțarea
Agenția națională din țara dumneavoastră vă va 
evalua cererea acum. Va dura aproximativ 3 luni. 
Din momentul aprobării proiectului dumneavoastră, 
acordul de finanțare este semnat și veți primi 
prefinanțarea. Selectarea și asocierea participanților 
pe portalul Corpului european de solidaritate.Inițierea proiectului dumneavoastră 

Proiectul include timpul de pregătire înainte de 
începerea activităților și evaluarea și diseminarea 

rezultatelor după finalizarea activităților.

Implementarea activităților 
proiectului
Întâlniți-vă cu participanții la proiectul 
dumneavoastră și implementați activitățile 
planificate și țineți minte să emiteți certificatul 
de participare și Youthpass cu documentația 
privind rezultatele învățării pentru participanți.Finalizarea proiectului 

dumneavoastră
Depuneți un raport final și obțineți plata finală. 

Este organizația mea eligibilă?
Corpul european de solidaritate este 

accesibil oricărei entități publice sau private, 
din țara participantă sau parteneră, fie că 
este o entitate nonprofit sau profit, locală, 

regională, națională sau internațională, care 
prin activitățile întreprinse abordează provocări 
sociale importante în beneficiul unei comunități 

sau al societății în ansamblu.

Informații suplimentare 
în ghidul Corpului european 

de solidaritate

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
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_ro
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_ro
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
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

