
 

  

 

PIC Quick Guide 
 

 

 

 

 

 

 

Din guide til at oprette en 

organisation i Participant Portal og 

få en PIC  



 

 

Klik ”Login” for at 

oprette din 

organisation og få 

et PIC‐nummer. 

Du logger på via 

din ECAS-konto. 

Participant Portal (Deltager Portalen) 
Hvis du ønsker at indsende en ansøgning om tilskud til et af EU’s 
tilskudsprogrammer, så skal du først oprette din organisation i Participant Portal. 
Det skal du uanset om du er koordinator eller partner på en ansøgning. 
 
Det tager 10‐15 minutter at oprette en organisation i Portalen. 

 
PIC‐nummer 
Når du har registreret din organisation i Portalen, så tildeles den et såkaldt PIC‐
nummer. Dette nummer skal oplyses i alle ansøgninger om tilskud. Det er ikke 
muligt at være partner i en ansøgning uden at have et PIC-nummer. 
 
PIC står for Partcipant Identification Code. 
 
Du får adgang til portalen ved at kopiere dette link ind i din browsers adresselinie: 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 
 
 

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


 

 

 

Du skal altid vælge 
”External”, når du skal 
logge ind. 

Har du ikke en ECAS 
konto skal du blot 
klikke ”Create an 
account” og følge 
anvisningerne. 

ECAS 
ECAS er det centrale adgangssystem til EU’s 
forskellige elektroniske værktøjer. 
 
Du har allerede en ECAS konto, hvis du i 2013 
(eller senere) har lavet en elektronisk 
afrapportering under enten Aktive Unge eller 
LLP (ex. Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus, 
Grundtvig). 



 

 

  

Vælg ”Organisations” og 
herefter ”Register” fra 
drop‐down menuen. 

Her kan du se, at 
du er logget ind. 



 

 

  

Skal du oprette din organisation for første 
gang, så vælg ”Register organisation”. 
 
Vender du tilbage til en allerede påbegyndt 
registrering vælg ”Resume registration”. 



 

 

  

Du føres til en velkomstside, der kort 
forklarer registeringsprocessen. 
 
Tryk ”Next”. 



 

 

  

Både ”VAT number” og ”Registration 
Number” er det samme som CVR‐
nummer. 

Hvis du ikke kender din organisations 
CVR‐nummer, så kan du finde det på 
www.cvr.dk 
 

Du kan altid gemme og vende tilbage til 
registrering senere. 
 

http://www.cvr.dk/


 

 

  

Brug søgefunktionen til at 

finde din organisation. 



 

 

  

Udover CVR‐nummer, så skal du også 
bruge organisationens startdato i 
næste trin i registreringen. 



 

 

  

Hvis dit CVR-nummer tidligere er blevet 
registreret, vil dette fremgå af næste side. 
Du kan så vælge ”Use this PIC” hvis du 
genkender registreringen, eller ”None of 
the organisation above corresponds to …” 
for at fortsætte en ny registrering. 



 

 

  

Kun hvis du ansøger som en ”uformel gruppe” 
under ungdomsprogrammet, skal du vælge ”a 
natural person.” Alle formelle organisationer, 
foreninger, virksomheder m.m. skal vælge ”a 
legal person”. 

”Registration Number” (cvr-
nummer) og ”Registration Date” 
(starttidspunkt) kan du finde på 
www.cvr.dk 
For danske organisationer eller 
virksomheder m.m. er 
”Registration authority” altid 
Erhvervs‐ og Selskabsstyrelsen. 

 

Søger du på vegne af en uformel 
gruppe af unge, så har du ikke et 
cvr‐nummer, en registration date 
m.m. og skal derfor ikke udfylde 
disse felter. 

Angiv i ”Legal Form” den 
kategori som passer bedst til 
din organisation.  
Vælg ”UNKNOWN” hvis de 
andre muligheder ikke er 
tilstrækkelig dækkende. 
 
NACE code er ikke nødvendig 
for danske ansøgere. 
 

http://www.cvr.dk/


 

 

 

Angiv organisationens 
adresse og klik ”Next”. 

Du skal sætte landekode (fx. +45) 
foran dit telefonnummer. 



 

 

  

Vælg ”Yes”, hvis 
kontaktpersonen er dem 
samme, som har 
registreret ECAS-kontoen. 

Vælg ”Yes”, hvis 
kontaktpersonen 
har samme adresse 
som organisationen. 

Husk at ”scrolle” ned, så du 
kan udfylde hele siden. 



 

 

 

Til sidst kan du se en oversigt 
over de oplysninger, du har givet.  
 
Hvis du finder en fejl, klikker du 
på ”Edit” for at gå tilbage til den 
pågældende side. 
 
Afslut ved at klikke ”Submit” 



 

  

Registreringen er nu afsluttet og du får vist 
dit PIC-nummer. 
 
Du får også tilsendt en e‐mail med dine 
oplysninger og du kan desuden altid finde 
dit PIC-nummer med mere i Deltager 
Portalen (Participants Portal) 



 

 

 

  

Når du har afsluttet din registrering, modtager du denne e-mail fra 
systemet. 
 
Her kan du bl.a. læse, at du senere i ansøgningsprocessen skal 
uploade dokumentation for de oplysninger du har givet. 
 
Det danske Nationale Agentur vil kontakte dig, når det er 
nødvendigt. Hvornår præcis det er kommer bl.a. an på, hvilken 
ordning du har søgt tilskud fra. 

Dit PIC-nummer 



 

 

 

Når du har afsluttet din registrering kan du altid 
logge ind i Participant Portal og finde information 
om de(n) organisation(er) du har registreret og 
eventuelle ansøgninger, du er med i. 


