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europa.eu/solidarity-corps

 @EuropeanYouthEU  EuropeanYouthEU

#EUSolidarityCorps 

8 steg för 
organisationer

Så här söker du bidrag inom 
Europeiska Solidaritetskåren: Få din PIC-kod

PIC-koden (identifikationskod för deltagande 
organisationer) är en 9-siffrig identifieringskod som 
ger dig åtkomst till ansökningsformulären online. 
För att få en PIC-kod måste du registrera dig på 
Europeiska kommissionens Participant Portal.

Ansök om Quality Label
En Quality Label är en kvalitetsmärkning som 
säkerställer att man följer Solidaritetskårens 

principer och mål, och den ger dig åtkomst till 
ansökningssystemet och databasen för unga. 
För att få en Quality Label ansöker du online 

till det nationella kontoret för ditt land. 
Handläggningen tar ungefär sex veckor.

Utveckla ditt projekt 
och hitta nya partners
Tänk på syftet, resultaten och den inverkan som 
ditt projekt kommer att ha, beskriv aktiviteterna 
och utveckla projekthantering och projektledning. 
Hitta partners till ditt projekt runt om i världen som 
kan hjälpa dig att fungera som supporting eller 
mottagande organisation för deltagarna.
 › Leta efter partners
 › Leta efter potentiella deltagare

Ansök om bidrag
Skicka in din bidragsansökan online 

till det nationella kontoret i ditt land. 
Det finns tre datum för deadline per år. 

Se kommande ansökningsomgångar.

Få beslut om bidrag
Ditt nationella kontor kommer att handlägga din 
ansökan, det tar ungefär tre månader. När ditt 
projekt väl har fått ett skriftligt godkännande 
kommer du att få en förskottsutbetalning. 
Välj ut och matcha deltagare i Europeiska 
Solidaritetskårens portal.Påbörja ditt projekt 

Ett projekt omfattar förberedelsetid innan 
aktiviteterna har påbörjats, samt utvärdering 

och spridning av resultaten efter 
att aktiviteterna har avslutats.

Genomför projektaktiviteterna
Träffa dina projektdeltagare, genomför planerade 
aktiviteter och kom ihåg att utfärda intyg för 
deltagande och Youthpass som dokumenterar 
vad deltagarna får lära sig genom projektet.

Skriv slutrapport
Skicka in en slutrapport  

och få en slututbetalning. 

Är min organisation behörig?
Europeiska Solidaritetskåren är öppen för alla 

offentliga eller privata organisationer i programland 
eller partnerland, oavsett om de är vinstdrivande 

eller ej. Alla lokala, regionala, nationella eller 
internationella organisationer som med sin 

verksamhet gynnar lokalsamhället, eller 
samhället i stort är behöriga.

Mer information finns 
att läsa i guiden för 

Europeiska Solidaritetskåren
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