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Анотація презентації  
 Розглядаються організаційно-правові питання 

виконання проектів РП7 українськими організаціями на 
всіх етапах життєвого циклу проекту 

 Особлива увага надається використанню електронних 
інструментів, які забезпечують реєстрацію та доступ 
організацій до відповідних баз даних  Європейської 
Комісії  
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План презентації  

 Електронні інструменти: ECAS,  PIC, LEAR, EPSS, FORCE – 
основне призначення систем та отримання доступу   

 Рекомендовані дії на різних етапах підготовки та 
виконання проекту. 

 



Короткий опис основних термінів 

 ECAS - European Commission Authentication Service. 
Система ECAS є інструментом ідентифікації користувачів 
при наданні їм доступу до різних баз даних та 
електронних сервісів Комісії.  

 PIC - Participant Identification Code - ідентифікаційний 
код учасника. PIC-код необхідно отримати перед  
поданням проектної заявки. 

 LEAR - Legal Entity Appointed Representative -
уповноважений представник юридичної особи. Тільки ця 
особа може змінювати дані про організацію на Порталі 
Учасників в режимі on-line.  

 EPSS - Electronic Proposal Submission Service -
електронна система подання проектних пропозицій. 

 FORCE  - редактор для внесення даних до звітної 
фінансової форми C за проектом РП7.  
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Облікові записи користувачів електронних систем ЄС 

 Обліковий запис (account )  у системі  ECAS може створити 
будь-яка фізична особа.  Учасники проектів є зовнішніми 
користувачами системи і при вході у систему вибирають домен 
“External”. 
Обліковий запис є постійним записом користувача, незалежно 
від проектів та інших робіт, які він виконує за фінансування 
ЄС. 
Через систему ECAS надається доступ до сервісів порталу 
учасників - для отримання PIC-коду, здійснення функцій LEAR, 
та заповнення форми C за допомогою редактора FORCE.  

 Обліковий запис (account )  у системі   EPSS.  В системі 
EPSS створюються облікові записи для кожної окремої 
проектної пропозиції  після оголошення відповідного конкурсу.  
Спочатку для проектної пропозиції формується account 
координатора (ім’я користувача і пароль), який потім  формує 
облікові записи для партнерів проекту.    
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Особливості доступу до сервісів Порталу учасників 

 Кожна фізична особа може зареєструватись на Порталі учасників 
(Participant Portal). Це рекомендується, якщо Ви плануєте брати 
участь у конкурсах РП7, оскільки цей Портал є базовою точкою 
входу для отримання інформації про умови конкурсу, статус та 
стан виконуваних проектів, управління інформацією про 
правовий статус та контактні дані організації. Цей Портал 
розвивається і можна очікувати появи нових сервісів.  

 Доступ зареєстрованих користувачів до Порталу здійснюється 
через систему ECAS. 
Про доступі через систему ECAS труднощі виникають, якщо 
користувач не вибрав домен External, або пройшов термін дії 
паролю доступу. В останньому випадку система не надсилає 
попереджувального повідомлення користувачу, але блокує 
доступ із старим паролем. Рекомендується скористатись 
процедурою відновлення паролю або регулярно самостійно 
змінювати пароль доступу.  
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Формування PIC-коду та даних LEAR 

 PIC-код забезпечує використання однакових даних про 
організацію у різних проектних пропозиціях. Для цього у системі 
EPSS вводяться не дані організації, а тільки її PIC-код.  

 Кожній організації, яка планує брати участь у проектах РП7, слід 
отримати PIC-код та призначити відповідальну особу, яка буде 
виконувати функції LEAR. 

 Керівництво організації має надавати своїм працівникам 
інформацію про PIC-код організації та про особу, яка виконує 
обов’язки LEAR. 

 Науковій групі, яка планує подати проект до РП7, слід спочатку 
дізнатися чи є в організації LEAR та PIC-код, а також перевірити 
на Порталі учасників РП7, чи там уже сформовано PIC-код 
організації та який він має статус (тимчасовий чи дійсний). 

 Якщо ж наукова група отримує PIC-код за процедурою 

самореєстрації (Self Registration), то слід знати точну юридичну 
назву організації (як у реєстраційних документах), а також 
метод обрахунку непрямих витрат.   
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Підтвердження даних організації - PIC Validation 

 Якщо Ваша організація не має PIC-коду, то після процедури 
самореєстрації через 48 годин Ваші дані будуть вже доступні 
для системи EPSS, і Ви зможете брати участь у підготовці та 
поданні проектної заявки. 

 Однак, якщо ваш проект пройде конкурс, то для підписання 
Грантової угоди щодо отримання фінансування необхідно, щоб 
статус вашого PIC-коду був “VALIDATED”. 

 Для отримання такого статусу у Вашій організації має бути 
призначений уповноважений представник юридичної особи 
(LEAR), який надішле до ЄК (групі UTF) документи, що 
засвідчують правовий статус Вашої організації.   

 В подальшому LEAR може змінювати дані організації без 
надсилання в ЄК підтверджуючих документів.  
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Документи в паперовій формі, які треба підписувати 

 Лист про призначення LEAR та форма опису даних юридичної 
особи (legal-entity-form).   

 При підготовці проекту партнери та координатор можуть 
запросити Вас підписати такі документи, як меморандум про 
співпрацю (Memorandum of Understanding) або угода про 
нерозголошення (Non-disclosure agreement) змісту проекту. Ці 
документи не мають статусу обов’язкових у процедурі подання 
проектної пропозиції до РП7. 

 Угода консорціуму (Consortium Agreement) і Грантова угода (Grant 
Agreement) - це обов’язові документи для отримання 
фінансування за умови перемоги в конкурсі. У процесі підготовки 
Грантової угоди Ви також підписуєте форму А2.5 (Grant 
Agreement Preparation Forms). 

 Форма С (Form C) - це звітна фінансова форма, що підписується  
після кожного звітного періоду та в кінці проекту. Дані цієї форми 
є основою для здійснення трансферу коштів після авансового 
платежу.  
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Приклад 1 - Participant Portal   
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Приклад 2 - Participant Portal  
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Приклад 3 - Participant Portal   
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Формуляр LEAR 
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Форма опису юридичної особи  
(заповнюється при отриманні PIC-коду) 
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Форма для даних про статус організації 
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Базові інформаційні джерела 

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html  

 URF_USER_MANUAL 

 EPSS-Userguide  

 Negotiation guidance notes 

 Checklist for a consortium agreement 

 Guide to financial issues 

 Guide to intellectual property rights 

 Guidance notes on project reporting 

 Guidance notes on project technical review 

 Guidance notes on audit certification 
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