
Organizāciju reģistrācija dalībai 
Erasmus+ programmā



KAS JĀDARA, LAI IESNIEGTU  PROJEKTA 
PIETEIKUMU?

• Organizācijai jāpārbauda atbilstība programmas 
noteikumiem un finanšu noteikumiem (juridiska 
persona, nav bankrotējusi, nav nodokļu parādu u.c.)

• Organizācijai jāreģistrējas URF (Unique Registration
Facility)/Dalībnieku portālā (organizācija iegūst unikālu 
9 ciparu Participant Identification Code - PIC kodu)

• Jāaizpilda un jāiesniedz projekta pieteikuma veidlapa



Reģistrēties URF un iegūt PIC kodu 
nepieciešams visām organizācijām, kas vēlas 
piedalīties Erasmus+ programmā – gan 
projektu pieteicējiem, gan partneriem



ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĀCIJA DALĪBAI 
ERASMUS +

Reģistrēšanās notiek EK dalībnieku portālā (URF 
sistēmā):
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

URF/Dalībnieku portālā var:

• reģistrēt organizāciju 

• atjaunināt informāciju jau par reģistrēto 
organizāciju

! Priekšnosacījums: lai reģistrētos URF portālā ir 
jābūt ECAS lietotājvārdam un parolei

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html


ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĀCIJA DALĪBAI 
ERASMUS +

Iegūt ECAS lietotājvārdu un paroli, kā arī veikt 
organizācijas reģistrāciju URF, var izmantojot vienu 
saiti: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/

desktop/en/home.html

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html


1. SOLIS – ECAS KONTA REĢISTRĀCIJA

• ECAS ir Eiropas Komisijas lietotāju autentifikācijas 
pakalpojums. Tas ļauj autorizētiem lietotājiem 
piekļūt dažādām Komisijas informācijas sistēmām

• ECAS kontā organizācijas pārstāvis reģistrē sevi kā 
privātpersonu

• Ja, reģistrējoties Jums lūdz norādīt, ko Jūs pārstāvat 
(Where are you from?), izvēlaties - “external” 

•Pēc reģistrācijas uz norādīto e-pastu saņemsiet 
apstiprinājumu, kas ļaus pabeigt reģistrāciju



1. SOLIS – ECAS KONTA REĢISTRĀCIJA



2. SOLIS: ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĒŠANA 
URF SISTĒMĀ

Autorizējoties izmantojiet ECAS lietotājvārdu un paroli!



2. SOLIS: ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĒŠANA 
URF SISTĒMĀ



2. SOLIS: ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĒŠANA 
URF SISTĒMĀ

• Reģistrācijas process - jāaizpilda informācija par  
organizāciju:
pilns nosaukums, 
reģistrācijas numurs,
adrese,
kontaktinformācija u.c.

• Pēc reģistrācijas un PIC koda iegūšanas, URF sistēmā 
jāpievieno arī organizācijas juridiskā statusa veidlapa 

un finanšu identifikācijas veidlapa -
http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legEnt_public_
lv.pdf (Publisko tiesību subj.) 
http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/financial_id/fich_sign_ba_gb
_lv.pdf (Finanšu identifikācijas veidlapa)

http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legEnt_public_lv.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/financial_id/fich_sign_ba_gb_lv.pdf


PAPILDUS INFORMĀCIJA

• Vadlīnijas organizāciju reģistrācijai URF sistēmā 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/manualurf_en.pdf

• Erasmus+ programmas vadlīnijas pretendentiem 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-
programme-guide_en.pdf

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/manualurf_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf


Sekojiet mūsu aktualitātēm
• www.erasmusplus.lv

• Twitter: @VIAA_LV 

• YouTube: VIAAlv

• Flickr: VIAA konts

• un piesakieties www.viaa.gov.lv mājas lapas jaunumu saņemšanai e-
pastā

http://www.erasmusplus.lv/
https://twitter.com/VIAA_LV
http://www.youtube.com/user/VIAAlv
http://www.flickr.com/photos/73458727@N06/sets/
http://www.viaa.gov.lv/

