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Mikä on PIC / URF?
• URF on EU‐ohjelmien (esim. Erasmus+, Luova Eurooppa, FP7,
H2020) yhteinen organisaatiorekisteri (Participant Portal).
• Vain rekisterissä olevat voivat lähettää ERASMUS+ ‐hakemuksen
tai olla partnerina hakemuksessa.
• PIC‐koodi haetaan organisaatiolle TAI nuorisoryhmälle.
• Kukin organisaatio/nuorisoryhmä rekisteröityy vain kerran URF‐
järjestelmään. Rekisteröityessä organisaatio saa 9‐numeroisen PIC‐
koodin, jota käytetään jatkossa kaikissa saman organisaation
hakemuksissa.
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URF on organisaatiorekisteri
• Järjestelmä ilmoittaa rekisteröinnin aikana, mikäli sama Y‐tunnus
tai samankaltainen organisaation nimi löytyy jo järjestelmästä.
• Jos organisaation eri yksiköt ovat rekisteröityneet erikseen,
kansallinen toimisto yhdistää koodit.
• Rekisteröinnissä annetaan organisaation perustiedot.
Rekisteröinnin tekijä on PIC‐yhteyshenkilö. PIC‐yhteyshenkilön
nimi ei näy hakemuksessa.
• Hankkeen yhdyshenkilö ja sopimuksen allekirjoittaja ilmoitetaan
erikseen hakemuksessa.
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Organisaatio = sama Y‐tunnus
• Organisaatioksi katsotaan kokonaisuus, jolla on sama Y‐
tunnus (esim. ammatillisen tai aikuiskoulutuksen järjestäjä;
kunta; kuntayhtymä; yliopisto; yritys; järjestö).
• Esimerkiksi yliopiston tiedekunta tai ammattiopiston
toimipiste ei hanki ”omaa” PIC‐koodia, vaan käyttää
organisaation yhteistä PIC‐koodia.
• Poikkeuksena ovat päiväkodit, peruskoulut ja lukiot, joiden
täytyy hakea oma PIC‐koodi, vaikka kuuluvat osaksi kunnan
tai valtion organisaatiota tai ovat osa yksityistä yritystä.
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Nuorten vapaat ryhmät
(Informal group of young people)
• “Vapaat nuorten ryhmät”, jotka eivät ole osa esim. kunnan,
järjestön tai yleishyödyllisen yhdistyksen nuorisotoimintaa,
voivat toimia hakijoina Erasmus+ ‐ohjelman nuoriso‐
toiminnoissa (Youth).
• Vapaasti muodostetut nuorisoryhmätrekisteröityvät URF‐
järjestelmään ryhmän täysi‐ikäisen vetäjän henkilökohtaisilla
tiedoilla.
• Tällöin hakija on “luonnollinen henkilö” = “Natural Person”.
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Miten PIC‐rekisteröityminen kannattaa
organisoida omassa organisaatiossa?
•

On tärkeää, että henkilö, joka rekisteröi tiedot, pystyy jatkossa
päivittämään niitä. Esim. johdon sihteeri, koulusihteeri, taloustoimisto, kv‐
toimisto.

•

Huom: Rekisteröitymisen yhteydessä järjestelmään talletetaan
organisaatiota koskevat viralliset dokumentit
– Oikeussubjektilomake (Legal Entity form)
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

– Tilitietolomake (Financial Identification form)
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm

•

PIC‐tunnuksesta laitetaan tieto (= mikä PIC‐numero on, kuka päivittää
sitä) esim. organisaation intranettiin, organisaation sisäisiin hanke‐
hallinnon ohjeisiin, taloushallinnon ohjeisiin, kv‐toimiston ohjeisiin ymv.
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Miten tiedän, onko meillä jo PIC‐koodi? (Vaihtoehto A)
•
•

Voit hakea ja tarkistaa rekisteröityneiden organisaatioiden PIC‐koodit
osoitteesta: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/
Tämä haku toimiii myös ilman ECAS‐järjestelmään kirjautumista.

7

URF/PIC‐ ja ECAS‐ohjeet
•

CIMOn Erasmus+ -sivuilla www.cimo.fi/erasmusplus | Hakuprosessi

•

User’s Guide of the Unique Registration Facility (URF) and Participant
Portal for Education, Audio-visual, Culture, Citizenship and Volunteering
(User’s Guide of the URF) http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

•

URF/PIC-ohjeita löytyy myös muiden maiden kansallisten toimistojen
sivuilta. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_en.htm

•

ECAS-ohje (CIMOn laatima suomenkielinen ohje)
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/31369_
ECAS-ohje2014_Tunnuksen_luominen_fi_KUVAT_eng.pdf

•

ECAS User Manual (Komission laatima englanninkielinen ohje)
http://eeas.europa.eu/media/subscribe/ecas-user-manual.pdf
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