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 @EuropeanYouthEU  EuropeanYouthEU

#EUSolidarityCorps 

Kuruluşlara  
yönelik 8 adım
Avrupa Dayanışma Programı ile 

ilgili süreçlerde size rehberlik 
edecek hızlı bir kılavuz.

PIC numaranızı alma
PIC (Katılımcı Kimlik Kodu) numarası, çevrimiçi 
başvuru formlarına erişmenizi sağlayan 
9 basamaklı bir tanımlayıcıdır. PIC numaranızı 
almak için Avrupa Komisyonu’nun katılımcı 
portalına kaydolun.

Kalite Sertifikanızı alma
Kalite Sertifikası, Avrupa Dayanışma Programı’nın 

prensiplerine ve hedeflerine uygunluğunu sağlar ve 
gençlerin yer aldığı veri tabanına erişmenize ve hibe 
başvurusunda bulunmanıza imkan sunar. Siz de bir 

Kalite Sertifikası almak için ülkenizdeki Ulusal 
Ajans’a çevrimiçi olarak başvuru yapabilirsiniz. 

Başvurunuz yaklaşık 6 hafta içinde sonuçlanacaktır.

Projenizi geliştirme ve 
ortaklarınızı belirleme
Projenizin amaçlarını, sonuçlarını ve etkisini 
düşünün, faaliyetleri listeleyin ve proje yönetimi 
ve yönetişimini geliştirin. Katılımcıları yurtdışına 
göndermek üzere destek olmanız veya ev sahipliği 
yapmanız konusunda yardımcı olacak yurt dışı 
proje ortaklarınızı bulun.
 › Ortaklarınızı bulun
 › Potansiyel katılımcıları bulun

Hibe başvurusunda bulunma
Ülkenizdeki Ulusal Ajans’a hibe için çevrimiçi 
başvurunuzu gönderin. Yılda üç kez başvuru 

yapılabilecektir. Sonraki proje teklif çağrılarına bakın.

Hibe kararını öğrenme
Ulusal Ajansınız başvurunuzu değerlendirecektir. 
Başvurunuz yaklaşık 3 ay içinde sonuçlanacaktır. 
Projeniz onaylandıktan ve hibe sözleşmesi 
imzalandıktan sonra hibenizin ilk ödemesi 
hesabınıza yatacaktır. Avrupa Dayanışma Programı 
portalı üzerinden katılımcıları seçin ve eşleşin.Projenizi başlatma 

Proje, faaliyetler başlamadan önceki hazırlık 
süresini ve faaliyetler bittikten sonra sonuçların 
değerlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını içerir.

Proje faaliyetlerini uygulama
Proje katılımcılarınızla tanışın, planlanan faaliyetleri 
uygulayın ve katılımcılar için katılım sertifikası 
ve öğrenme çıktılarını belgeleyen Youthpass’i 
düzenlemeyi unutmayın.

Projenizi sonlandırma
Final raporunu gönderin ve son ödemeyi alın. 

Kuruluşum gerekli  
şartları sağlıyor mu?

Avrupa Dayanışma Programı; katılımcı veya ortak 
ülkelerde bulunan, kar amacı gütmeyen bir sivil 
toplum kuruluşuna veya kar amacı güden ancak, 

yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası, faaliyetleri ile 
bir topluluğun veya bütün olarak toplumun yararına 
yönelik önemli toplumsal zorlukları ele alan herhangi 

bir kamu kurumuna veya özel kuruluşa açıktır.

Avrupa Dayanışma Programı 
kılavuzu hakkında daha 

fazla bilgi edinin

AVRUPA
DAYANIŞMA
MEKANIZMASI 

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_tr
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_tr
https://europa.eu/youth/solidarity_tr
https://europa.eu/youth/solidarity_tr
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

