Ръководство за регистрация на организация преди кандидатстване за
финансиране по Програма "Еразъм+"
За да можете да кандидатствате за финансиране по Програма "Еразъм+", необходимо
е преди всичко да направите регистрация в единния портал на Европейската комисия
– European Commission Authentication Service (ECAS).

След това ще можете да влезете с потребителското име и парола в Портала за
участници, където е необходимо да регистрирате своята организация и да получите
уникален PIC (Персонален идентификационен код). Наличието на този код е
необходимо условие при кандидатстване по новата Програма "Еразъм+".
1. Регистрация в ECAS
1.1. Отворете директната връзка към портала: https://webgate.ec.europa.eu/cas/
Ще трябва да посочите типа организация – моля, изберете опция "External" като
кликнете върху бутона на съответния прозорец. (вж. снимка 1)

1.2. След това ще бъдете пренасочени към страницата за вход. Ако вече имате
регистрация, въведете потребителско име и парола. Ако нямате регистрация, кликнете
върху бутона "Sign Up" (вж. снимка 2)

1.3. На екрана ще се зареди бланка за регистрация:

Всички полета, маркирани със звезда (*) в бланката, са задължителни за попълване.
Първото поле "Choose a username" не е задължително, като, ако то бъде оставено
празно, системата автоматично ще Ви генерира потребителско име. Когато попълните
полетата и натиснете бутона "Sign up", ще получите автоматичен e-mail на адреса,
който сте посочили. Този e-mail ще съдържа детайли за потребителското име и линк за
създаване на парола. Паролата трябва да бъде създадена в рамките на час и
половина от получаване на писмото.
Ако не получите такъв e-mail в рамките на час и половина, моля, отворете отново
страницата за вход – https://webgate.ec.europa.eu/cas/ и натиснете бутона "New
password" за генериране на нова парола.

В тази ситуация ще трябва да попълните нова парола. Тогава ще получите нов
автоматичен e-mail. Моля, кликнете върху връзката с писмото за генериране на нова
парола. Тази процедура може да бъде извършена и при забравена парола.
При успешно финализиране на процедурата, ще можете да използвате своята
регистрация в портала ECAS!
Следващата стъпка изисква регистрация на Вашата организация и получаване на 9
цифрен PIC (Персонален идентификационен код), който Ви е необходим при
попълване на формулярите за кандидатстване. Регистрацията се осъществява на
следната страница:
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

За повече информация, моля, прочетете ръководството на ЕК за регистрация в
Портала за участници:
http://www.hrdc.bg/fce/001/0016/files/Erasmus+ URF manual v.1.1.pdf

