Informatie over het aanvragen van subsidie voor een
Solidariteitsproject bij het European Solidarity Corps

Solidariteitsprojecten
START DE AANVRAAG
START DE AANVRAAG
Handig! Als jullie het aanvraagformulier aan het invullen zijn, kunnen jullie het tussentijds opslaan en
altijd nog wijzigingen aanbrengen. Als jullie het hebben ingediend, maar jullie willen toch nog iets
veranderen, dan kan dat zolang de deadline nog niet verstreken is.
Om subsidie aan te vragen voor jullie project moeten jullie jezelf allemaal eerst registreren. Je vraagt
daarvoor een EU-login en een OID-code aan. Hoe dat moet lees je hier.
Let op! Het lijkt misschien ingewikkeld, maar als jullie er even voor gaan zitten met zijn allen om alle
stappen te doorlopen, dan komen jullie er waarschijnlijk wel uit.
Komen jullie er niet helemaal uit? Bel dan met 030 -2306 344 en een van de medewerkers helpt je
graag verder. Echt doen!
European Youth Portal
Alle personen uit de projectgroep moeten zich aanmelden bij het European Solidarity Corps, zodat zij
een Participant Registration Number (PRN) krijgen. De PRN’s van alle groepsleden moeten in het
aanvraagformulier worden ingevuld.
Aanmelden bij het Corps gebeurt op de European Youth Portal:
https://europa.eu/youth/solidarity_en
Klik middenonder op de pagina op JOIN THE CORPS. Je wordt dan doorgestuurd naar de pagina om
een EU Login aan te maken.
EU Login
Ieder lid van de projectgroep moet een EU Login aanmaken. Klik op "Create an account" en vul je
gegevens in. Klik op de knop "Create an account". Je ontvangt een e-mail met een link. Geen e-mail
ontvangen? Check ook je spam- of junkmail. Klik op de link in de e-mail of kopieer de link en plak
hem in de zoekbalk van je browser. Geef een wachtwoord in. Je EU-loginaccount is nu geactiveerd en
je bent geregistreerd.
Als je EU Login geactiveerd is, kan je je aanmelden bij het Corps. Nadat je dat hebt gedaan, ontvang
je je PRN per e-mail.

OID-code
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Eén lid van de projectgroep neemt de rol van groepsleider op zich en is daarbij de wettelijk
vertegenwoordiger. Deze persoon moet zich registreren in het “Organisation Registration System”
(ORS) om een “Organisation Identification” aan te maken (OID).
Jullie maken dus voor jullie projectgroep gezamenlijk één OID-code aan. Ga naar het Erasmus+ en
European Solidarity Corps-platform (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisationregistration/screen/home) en log in met je EU Login. Op deze pagina
(https://www.erasmusplus.nl/actueel/nieuws/let-op-vervangend-organisatiekenmerk-bijsubsidieaanvragen-erasmus) lees je onder het kopje “Staat jouw organisatie nog niet geregistreerd
met een PI-/OID-code? Vraag dan een OID-code aan.” hoe je vervolgens een OID-code aanmaakt.
Let op: er wordt ‘organisatie’ gezegd, maar daarmee bedoelen we ook jullie als informele groep (een
groep jongeren die niet verbonden zijn aan een organisatie). Deze stap is dus voor elke projectgroep
van belang, anders kunnen jullie geen aanvraag indienen.
Het enige verschil is dat een organisatie een KvK-uittreksel moet uploaden in het ORS, maar omdat
een informele groep geen KvK-uittreksel heeft, moet de informele groep kopieën van
identiteitsbewijzen van alle projectleden uploaden in het ORS.
Ook vul je als informele groep een ander Legal Identity Form in, namelijk die van Natuurlijk Persoon.
(Dit formulier dient ook geüpload te worden in het ORS.)
Jullie kunnen wel een organisatie vragen te helpen bij jullie aanvraag. Als deze organisatie dan ook de
rol van wettelijk vertegenwoordiger op zich wil nemen, dan kan de organisatie een OID-code
aanvragen. Elk lid van de projectgroep moet wel nog steeds een EU login aanmaken.
Uploaden bestanden
Upload de volgende gegevens bij ‘My organisations’ in het ORS:
• formulier juridische entiteit (ingevuld door de wettelijk vertegenwoordiger);
• formulier financiële identificatiegegevens (ingevuld door de wettelijk vertegenwoordiger,
met bij voorkeur een kopie bankafschrift);
• identiteitsbewijzen van alle projectleden, woonachtig in Nederland.
Het online vragenformulier
1. Ga naar het online aanvraagformulier (https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home)
en kies ‘Solidarity Projects' onder 'Open Calls'.
2. Vul het aanvraagformulier in:
-

Volg het formulier van boven naar beneden;
Bij het invullen van je OID-code verschijnen je organisatiegegevens. Blijft het veld ‘Type of
organisation’ leeg? Dan heb je tijdens het registreren niet alle gegevens ingevuld;
Weet je bij sommige onderdelen niet wat je moet invullen? Bel even met onze
programmamedewerkers via 030 - 230 6344 en zij helpen jullie graag!

3. Voeg de bijlages toe aan het aanvraagformulier:
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-

Declaration of Honour: onderdeel van het online aanvraagformulier. Download, print,
onderteken, scan of fotografeer en upload het als bijlage.
Activiteitenprogramma (overzicht van projectactiviteiten, wanneer dit niet past in het online
aanvraagformulier)

4. Verstuur je aanvraag online en vóór de deadline.
Je verstuurt je aanvraag met de knop ‘Submit’. De bijlagen worden automatisch meegestuurd. Je
hoeft het dus niet per e-mail of post te versturen. Aanvragen die we op die manier ontvangen,
nemen we niet in behandeling. Let op: de deadline is altijd om 12.00 uur ’s middags!
Na ongeveer acht weken horen jullie of jullie subsidie is toegekend of afgewezen. Er zijn drie
deadlinerondes per jaar.
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