Ohje PIC-koodin luomiseen sekä tietojen muokkaamiseen jälkikäteen
Tarkista onko organisaatiollasi/koulullasi jo PIC-koodi osoitteesta:
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/search.html

Jokaisella organisaatiolla tulee olla vain yksi PIC-koodi. (1 PIC per Y-tunnus)
Poikkeuksena päiväkodit, alakoulut, yläkoulut ja lukiot, jotka hakevat jokainen oman PIC-koodinsa, eivätkö
käytä esimerkiksi koulutuskuntayhtymän tai kaupungin yhteistä PIC-koodia.
Jos organisaatioltasi ei vielä löytynyt PIC-koodia, siirry seuraavaan kohtaan.

Miten luon organisaatiolleni/koululleni/kunnalleni PIC-koodin?
•

PIC-rekisteröityminen tehdään Participant Portalissa, jonne kirjautumiseen tarvitset EU-login tunnuksen. Ellei sinulla vielä ole EU-login -tunnusta, niin luo se tämän ohjeen avulla:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/132468_eu_loginohje_tunnuksen_luominen_suomeksi_paivitetty_2.5.2017.pdf)

•

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

•

Valitse sivun oikeasta yläkulmasta LOGIN

Valitse: Organisations → Register → Register Organisation
jolloin avautuu: Participant Portal – Participant registration.

IDENTIFICATION

*-merkityt kentät ovat pakollisia täydentää.
Legal Name*: kirjoita organisaation/koulun virallinen nimi yl. suomeksi tai ruotsiksi
Establishment/Registration country*: valitse Finland (FI)
Registration number: Y-tunnus esim. kunnan, yhdistyksen tai yrityksen tunnus
VAT number*: Jos organisaatiosi on ALV-velvollinen, kirjoita ALV-numerosi tähän. Jos organisaatiosi ei ole
ALV-velvollinen, valitse “VAT number not applicable”
Jos jokin tieto on jäänyt kirjoittamatta, järjestelmä pyytää täydentämistä. Alusta tallentaa automaattisesti,
mutta voit tallentaa myös Save-painikkeesta.
Järjestelmä tutkii ilmoittamasi organisaation kanssa samantapaiset organisaatiot ja se mainitsee siksi ”The
following organisations are already existing in the Beneficiary Register”. Jos organisaatiotasi ei ole listalla,
laita ruksi sivun alalaidassa olevaan kohtaan ”None of the organisations above corresponds to…” ja paina
next

ORGANISATION

Legal status: valitse organisaatiotasi kuvaavat seuraavista
• a natural person (yksityishenkilö) tai a legal person (oikeushenkilö, esim. kunta, yritys tai yhdistys)
• private entity (yksityinen yritys) vai public body (julkisyhteisö)
• non profit (voittoa tavoittelematon) vai for profit (voittoa tavoitteleva)
• NGO (kansalaisjärjestö)
Täydennä tiedot Registration data – ja Legal address -kohtiin ja tallenna.
Seuraavalla sivulla täydennä organisaationne yhteyshenkilö PIC-tietoihin liittyen, ja paina next.

SUMMARY

Tarkista tiedot ja muuta Edit-painikkeesta tarvittaessa.
PAINA SUBMIT. Saat PIC-koodin käyttöösi, ota se talteen. Voit jo alkaa käyttää PIC-koodia hakemuksessa. Saat
vahvistussähköpostin.

Täytä, tulosta ja skannaa seuraavat liitteet koneellesi valmiiksi:
Oikeussubjektilomake (Legal Entity form)
a) Luonnollinen henkilö b) Julkisyhteisö, c) Yksityinen yritys
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
HUOM. Nuorten vapailla ryhmillä oikeussubjektilomakkeelle tulee
yhdyshenkilön tiedot ja allekirjoitus. Liitteeksi kopio henkilökortista tai passista.

Tilitietolomake (Financial Identification form)
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
HUOM. tilitietolomakkeeseen ei tarvita pankin leimaa, jos liität mukaan kopion tuoreen tiliotteen etusivusta
missä näkyy seuraavat tiedot: tilin nimi, tilinumero ja pankin nimi.
Yhdistysrekisteriote/perustamispäätös
Organisaatiolta mukana pitää olla jäljennös perustamispäätöksestä tai säädöksestä, tai muu kansallisen
viranomaisen antama todistus, josta organisaation olemassa olo voidaan todeta (esim. PRH:n tai YTJ:n).

Lisää tämän jälkeen liitteet Participant Portaliin seuraavin ohjein.

Näin muokkaat tietoja jälkikäteen
Avaa http://ec.europa.eu/education/participants/portal
Valitse: Login ja kirjaudu sillä EU login -tunnuksella, jolla PIC-koodi on luotu.
Valitse: Organisations → My Organisations
Valitse samalta riviltä organisaationne nimen vierestä MO (modify organisation).

•
•

Organisaation tietojen tai yhteystietojen päivittämisen jälkeen muista painaa submit changes.
Liitteitä pääset lisäämään kohdasta Documents, jolloin avautuu Add document -ikkuna ja voit etsiä
dokumentin tietokoneelta (Browse). Käytä mieluiten pdf-muotoisia dokumentteja. Aina kun olet
ladannut dokumentin niin suosittelemme valitsemaan Document Type.

Kohtaan Description ei ole pakko kirjoittaa kuvausta. Paina Submit for prosessing. Näet dokumentin
painamalla Update your data. Voit ladata lisää dokumentteja Documents -vaiheessa painikkeesta Add
document.

Älä täytä mitään LEAR tai SME kohtiin, ellei sinulta sitä erikseen pyydetä,
esim. keskitettyihin hankkeisiin liittyen.

