
 

  

Upload af dokumentation 
 
 

 

 

 

 

 

Guide til hvordan du uploader Legal 

Entity Form og Financial Identification 

Form i Participant Portal. 

 

 
 



 

 

Log ind på Participant Portal ved hjælp af 
dit EU Login-brugernavn og -
adgangskode. 



 

 

 

Vælg fanen ”Organisations” og 
herefter ”My Organisations” 
fra drop‐down menuen. 



 

 

Du kan finde din organisations 
PIC-nummer her. 

Hvis du vil uploade 
dokumentation klik 
på ”MO” (Modify 
Organisations). 
Dette åbner en ny 
fane. 



 

 

Klik på ”Documents” 

eller scroll ned til 

bunden for at uploade 

relevant dokumentation. 

 



 

 

Kravene til 
dokumentation kan 
variere, og kan både 
afhænge af hvilken sektor 
du tilhører og din 
ansøgning. 
 
Du finder dokumenterne 
her: Klik her. 
 

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/programoversigt/erasmusplus/ansogningsside


 

 

 

Linket på foregående slide henviser til denne side, hvor du udover 
relevante dokumenter også finder generel information om 
Erasmus+. 

Klik på ”2. Participant 
Portal – PIC” for af folde 
fanen ud. 

Dokumenterne: 
Financial Identification Form: Skal 
alle bruge. 

Legal Entity – Person: Hvis du søger 

på vegne af en uformel gruppe af unge.  

Legal Entity – Private: Hvis din 

organisation modtager 50% eller mindre 
af sine midler fra det offentlige. 

Legal Entity – Public: Hvis din 

organisation modtager mere end 50% af 
sine midler fra det offentlige.  
 
Hvis I har ansøgt om mere end 
60.000 € og IKKE er en offentlig 
organisation skal I desuden også 
uploade senest afsluttede 
årsregnskab. Det er kun muligt 

at skrive i 
dokumenterne, 
hvis de hentes ned 
på computeren. 



 

 

Når du har udfyldt det 
relevante dokument 
klikker du på ”Add 
document”. 

Når dokumenterne 
er udfyldt digitalt, i 
den gemte PDF-fil, 
skal de printes og 
scannes ind igen, da 
der er krav om 
underskrift.  
 



 

  

Klik på ”Gennemse” og find 
det indscannede dokument 

Vælg den rigtige dokumenttype: 
 
Hvis det er en Financial 
Identification Form vælger på 
”Archive”. 

Hvis det er en Legal Entity Form 
vælger du ”Other”. 

Klik herefter ”Submit 
for processing”. 



 

 

 

 

Dit dokument er nu uploadet. 
Klik på dokumentet for at se flere 
oplysninger. 
 
Hvis du ønsker at uploade endnu 
et dokument, klikker du igen på 
”Add document” og gentager 
processen. 
 
Bemærk at du skal uploade både  
Financial Identification Form og 
relevante Legal Entity Form. 



 

  

Når du har uploadet alle relevante 
dokumenter, kan du lukke fanen. 
Dokumenterne blev gemt da du 
klikkede ”Submit for processing”. 



 

 

 

Dine dokumenter er nu opdaterede. 


