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Til að sækja um í Erasmus+ þarf: 

• ECAS aðgang 

• PIC-kóða 

• Útfyllt og undirritað umsóknareyðublað skilað 
rafrænt ásamt fylgigögnum 



Mikilvægt 

Byrjaðu ferlið tímanlega, ef vandamál 
koma upp þarf að hafa rúman tíma til að 

leysa úr þeim 



ECAS 

• ECAS er vefgátt Framkvæmdastjórnar ESB (European Commission 
Authentication Service) sem veitir aðgang að ýmsum stafrænum 
kerfum sem þróuð eru og notuð af evrópskum stofnunum 

• Áður en sótt  er um styrk í Erasmus+ þarf að skrá 
stofnunina/lögaðilann inn á ECAS.  
– Hægt er að skrá sig inn á ECAS hér  
– Hægt er að nálgast myndrænar leiðbeiningar um skráningu á ECAS hér 

 
• ECAS aðgangur er síðan notaður til að skrá stofnunina/lögaðilann 

inn í URF (Unique Registration Facility) til að sækja svokallaðan PIC-
kóða 

• Athugið að þeir sem þegar hafa ECAS aðgang þurfa ekki að sækja 
um hann aftur 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
http://www.erasmusplus.org.uk/news/video-resource/ecas-registration


PIC-kóði 

• PIC-kóði er sérlegur einkenniskóði fyrir hverja 
stofnun/lögaðila.  

• Einungis eitt PIC-númer þarf fyrir hverja stofnun/lögaðila, 
því þurfa þeir sem þegar hafa fengið úthlutað PIC-kóða ekki 
að sækja nýjan kóða heldur nota þann kóða sem er í gildi. 

• Þar sem aðeins einn PIC-kóði skal vera fyrir hverja stofnun 
þá mælum við með að skráningin fari fram miðlægt, þ.e. að 
aðalskrifstofa eða starfsmenn sem tengjast rekstri 
stofnunarinnar beint sjái um skráninguna 

• Hægt er að fletta upp hvort stofnunin þín sé þegar komin 
með PIC-kóða hér 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/organisations/register.html


Að sækja PIC-kóðann 

• Áður en sótt  er um styrk í Erasmus+ þarf að skrá 
stofnunina/lögaðilann sem sækir um á 
eftirfarandi hátt: 

– Skráðu þig inn á þátttakandagáttina (Participant 
Portal) með ECAS aðganginum þínum hér  

– Skráðu stofnunina þína/lögaðilann þinn inn í URF 
(Unique Registration Facility) til að sækja PIC-kóðann.  

• Framkvæmdastjórn ESB hefur gefið út handbók um hvernig 
staðið er að þessari skráningu. Handbókina má nálgast hér 

 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/manualurf_en.pdf


Nokkrir punktar varðandi skráningu í URF 
(PIC) 

• Stjörnumerkta reiti er skylt að fylla út 
• Ekki er hægt að halda áfram eða ljúka skráningu án þess að fylla út í 

skyldureiti 
• Sé ekki fyllt út í skyldureit koma villuskilaboð og skilaboð um hvaða 

upplýsingar vantar 
• Nánari upplýsingar um hvað skal skrá í hvern reit er hægt að fá með 

því að færa bendilinn yfir viðkomandi reit 
• Hægt er að vista skráninguna áður en henni er lokið og opna hana 

aftur síðar. Það er gert með því að smella á „Save draft“ þar sem 
það er í boði. Þá vistast upplýsingarnar sem búið er að skrá. Til að 
halda áfram með vistaða skráningu er smellt á „Resume 
registration“ eftir innskráningu. 

• Mikilvægt: Ekki smella á „Finish registration“ fyrr en búið er að skrá 
inn Erasmus+ prógramið í felliglugga á sömu síðu og setja inn frekari 
upplýsingar þar 



Athugið 
Áður en smellt er 
á „Finish your 
registration“ 
verður að velja 
Erasmus+ í 
fellilistanum 
„Programme“ 

Ekki smella 
hér strax 



Fylgigögn fyrir staðfestingu PIC 

• Til að hægt sé að staðfesta tilvist stofnunar 
fyrir umsókn þurfa að fylgja ákveðin gögn með 

– Fyrst og fremst þarf afrit af formlegri skráningu 
stofnunar/lögaðila 

• Gögnin þarf að setja inn í þátttakandagáttina 
eftir að stofnunin hefur verið skráð. 
Leiðbeiningar um þetta má finna hér 

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


Rafræna umsóknareyðublaðið 

Hægt er að sækja rafræn eyðublöð á 
www.erasmusplus.is 



Um umsóknareyðublaðið 

• Umsóknarferlið er  rafrænt, sem þýðir að þú 
fyllir út og skilar umsókninni á netinu. Ekki 
þarf að skila inn prentuðu afriti af umsókninni. 

• Umsóknareyðublaðið er pdf-eyðublað sem 
hægt er að opna með nýlegri útgáfu af Adobe 
Reader. 

• Adobe Reader má sækja ókeypis hér  

• Gakktu úr skugga um að eldveggir trufli ekki 

 

 

http://get.adobe.com/reader/


Að fylla út umsókn 

• Umsóknareyðublaðið þarf að vista sem pdf-
skjal inn á tölvuna sem unnið er á. Lokaðu 
vafraglugganum og opnaðu 
umsóknareyðublaðið þar sem þú vistaðir það í 
tölvuna. 

• Fylltu út umsóknareyðublaðið í tölvunni. 

• Vistaðu reglulega svo að þú tapir ekki þeim 
upplýsingum sem þú hefur sett inn. 

 



Að fylla út umsókn 

• Umsóknin er gagnvirk, sem þýðir að svör sem þú 
gefur á einum stað hafa áhrif á önnur svör og 
útreikninga síðar í eyðublaðinu. Það er því 
mikilvægt að þú fyllir út umsókn frá upphafi til 
enda. 

• Sendu umsóknina þína inn rafrænt fyrir lok 
umsóknarfrests. Þú verður að vera tengd/ur við 
internetið til að senda inn umsóknina. Smelltu á 
„Submit online“ til að senda umsóknina inn. Ef 
sendingin heppnast ætti að birtast staðfesting á 
því. 
 



Að fylla út umsókn 

• Rauða reiti í eyðublaðinu er skylda að fylla út og ekki er 
hægt að senda inn umsóknina nema að hafa gert það. 

• Gráir reitir í umsóknarforminu eru færðir inn sjálfvirkt út frá 
upplýsingum í gagnabönkum og framar í eyðublaðinu. 
Umsækjandinn getur ekki fært inn í þessa reiti. 

• Á hverri síðu má finna „staðfestingar hnapp“ (e. Validate) 
en með honum tryggir þú að fyllt hafi verið í alla þá reiti 
sem nauðsynlegir eru.  
– Ef upplýsingar vantar í umsóknina birtist gluggi og þér er vísað í 

fremsta reitinn sem upplýsingar vantar í.  
– Ef umsóknin er rétt útfyllt færð þú skilaboð um að umsóknin sé 

staðfest. 

 



Að fylla út umsókn 

• Það má finna plús og mínus hnappa á ýmsum stöðum 
í umsókninni sem þú notar til að bæta við eða eyða 
röðum fyrir texta. 

• Til þess að reikna fjarlægðir og ferðakostnað fyrir 
fjárhagshluta umsóknarinnar, skal taka mið af 
niðurstöðum reiknivélar fyrir vegalengdir. 
Reiknivélina má finna hér 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Undirskrift og viðhengi 

• Undirskrift umsóknar 
– Síðu fyrir undirskrift þarf að prenta út 
– Löggiltur fulltrúi skrifar undir umsóknina 
– Skannaðu inn undirrituðu síðuna 
– Vistaðu skrána á tölvuna þína og settu nafn þitt og stofnunar þinnar í 

skráarheiti 
– Settu skannaða skjalið með undirskriftinni í viðhengi í umsókninni 

• Viðhengi 
– Öll skjöl sem þurfa að fylgja með umsókninni skulu sett í viðhengi 
– Einungis er mögulegt að senda fimm fylgiskjöl með hverri umsókn  að 

hámarki 10 MB.  
– Ef fleiri en fimm skjöl þurfa að fylgja með skal sameina einhver þeirra í 

eitt skjal. Til dæmis ef nauðsynlegt er að senda afrit af fleiri en einum 
samstarfssamningi má skanna þá alla inn í sama skjalið  



Gott að hafa í huga 

 

• Byrjaðu ferlið tímanlega 

• Gakktu úr skugga um að öll fylgigögn sem þurfa 
að fylgja með umsókninni séu í viðhengi, þar með 
talið undirskrift 

• Vistaðu útfylltu umsóknina undir lýsandi nafni á 
góðum stað í tölvunni þinni, svo þú eigir afrit af 
henni. Þú gætir þurft að skoða hana aftur síðar. 
Einnig er hægt að prenta umsóknina út með því 
að smella á „Print form“.  



Ef þið lendið í vandræðum 

Ef þið lendið í vandræðum með rafræna 
umsóknareyðublaðið eða PIC-kóðann getið þið 
haft samband í tölvupósti 
eyrun.sigurdardottir@rannis.is  

 

Takk fyrir og gangi ykkur vel 
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