
Проект ЄС «Національний Еразмус+ офіс в 

Україні» та Національна команда експертів

з реформування вищої освіти – підтримка 

реформ і  реалізації Програми ЄС Еразмус+ в 

Україні

(консультації, підтримка, семінари, тренінги, експертиза, 

моніторинг проектів, поширення інформації, корисні 

матеріали, переклад документів ЕАСЕА, відеопрезентації, 

відеозаписи семінарів, база/ опис/ новини/ контакти 

проектів, листи підтримки на візи тощо)

Портал учасників – Participants Portal
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• Деталі про конкурси на сайті

ЕАСЕА: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

• та на сайтах Національних агентств Еразмус+: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en

Key Action 1

Mobility of individuals in 

the field of youth

5 Feb. 

2019

Mobility of individuals in 

the field of higher 

education

5 Feb. 

2019

Mobility of individuals in 

the field of youth

30 April 

2019

Mobility of individuals in 

the field of youth

1 Oct. 

2019

Erasmus Mundus Joint 

Master Degrees

14 Feb. 

2019

Key Action 3

Youth 
Dialogue 
projects

5 Feb. 
2019
30 Apr. 
2019
1 Oct. 
2019

Jean Monnet 
actions

Chairs, Modules, 
Centres of 
Excellence, 
Support to 
Associations, 
Networks, Projects

22 
Feb. 
2019

Sport actions

Collaborative 
partnerships

4 
April 
2019

Key Action 2

Strategic partnerships in the 

field of youth

5 Feb. 2019

Strategic partnerships in the 

field of education and training

21 March 2019

Strategic partnerships in the 

field of youth

30 April 2019

Strategic partnerships in the 

field of youth

1 October 2019

Knowledge Alliances 28 Feb. 2019

Capacity building in the field of 

higher education

7 February 

2019

Capacity building in the field of 

youth

24 Jan. 2019

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en


РЕЄСТРАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ: 

ОСНОВНІ КРОКИ



ПОДАННЯ ЗАЯВКИ: ОСНОВНІ КРОКИ
 Уважно прочитайте оголошення відповідного конкурсу Еразмус+

(Call for proposals) та Інструкції (Programme Guide).

 Зареєструйтесь в електронній базі Європейського Союзу EU – Login

(former ECAS - European Commission Authentication Service account /

Ідентифікаційної служби Європейської Комісії).

 Організація-заявник та всі організації-партнери повинні

зареєструватися на Порталі учасників (Participant Portal) та

отримати PIC Participant Identification Code / Ідентифікаційний код

організації-учасника.

 Тепер можна працювати над заповнюванням електронної форми

(eForm).

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-36484307-YbG8t7WvzavTElVe188Nr5udXwEKWZobUewj4fDlOsrqIvth6O6lMJndTRkzHeZzmtrmYX2GXSvLwEk5B7LizdS-Jj71zxYb8yrMV9rrLTrA3m-F1nhglcq5MYsxCzMHsTmwWNJKFMF5XPf9IWqKCGKoeU
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html


Call for proposals та Керівництво до програми 

(Erasmus+ Programme Guide) 

 Уважно прочитайте оголошення відповідного

конкурсу Еразмус+ (Call for proposals) і Керівництво

до програми (Erasmus+ Programme Guide):

• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/discover/guide/index_en.htm

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm


PARTICIPANT PORTAL



Що таке «Participant Portal»?

 Відкриає можливості:

• подавати проектні заявки;

• ставати партнерами проектів;

• шукати фінансування;

• завантажувати документи про

організацію для підтвердження

її офіційного статусу;

• шукати партнерів;

• послуги підтримки (FAQs);

• управляти проектами протягом життєвого циклу.

Єдина веб-платформа для проектів, що фінансуються 

Европейською Комісією (Erasmus+, HORIZON 2020, Creative 

Europe та інші). 

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


КРОК 1

 Зареєструйтесь в електронній базі 

Європейського Союзу (адміністратор)

• Для цього усі заявники і партнери повинні мати EU

Login (former ECAS / Ідентифікаційної служби

Європейської Комісії).

• Щоб створити такий рахунок, перейдіть на сайт

Ідентифікаційної служби Європейської Комісії:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi




КРОК 2

 Заявники та всі партнери повинні зареєструватися
на Порталі учасників (Participant Portal) та
отримати PIC – Participant Identification Code /
Ідентифікаційний код учасника.

• Participant Portal:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
en/home.html

• PIC потрібен, щоб завантажити аплікаційну форму,
додавати організацію-заявника та організації-партнери,
а також надалі PIC з'являтиметься на кожній
аплікаційній формі.

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


• Важливо, щоб одна організація (університет, асоціація

тощо) мала один PIC, який використовуватиметься для

усіх електронних аплікаційних форм проектів ЄС. Можливо,

Ваш університет вже отримав PIC. Тоді, Ви можете одразу

завантажити електронну форму і почати заповнювати її.

• Перевірте чи є

Ваша організація

в базі та має PIC:

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

isations/search.html

Важливо! РІС тільки для організації (не підрозділів/філій/факультетів)

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




КРОК 3



КРОК 4





КРОК 5



КРОК 6





• Is ____________ the contact person?

• Title

• Position

• Department

• Professional e-mail

• Gender

• First name, Last name

• Address, Main phone

КРОК 7



КРОК 8



• HelpDesk щодо реєстрації на порталі учасників 

організації: EC-GMSS-EDUCATION-
SUPPORT@EUROPE.EU

mailto:EC-GMSS-EDUCATION-SUPPORT@EC.EUROPA.EU?subject=EDUCATION%20PORTAL(EACEA)%3A&body=Education%20Portal%20Issue(EACEA).%0A


• Після отримання PIC, на Participant Portal також необхідно

завантажити певні документи відповідно до вимог 

конкурсів проектів: 

• http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

guide/index_en.htm

• Етап1: відправити відскановані документи мовою оригіналу з 

офіційними перекладами, які є нотаріально завірені

• Етап2: статус організації на порталі – Declared 

• Етап3: перевірка документів технічним відділом (Брюссель)

• Етап4: зміна статусу організації – Validated

Запрошуємо консультуватись з НЕО в Україні

КРОК 9

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm


• Для проектів КА1 – не обов'язково мати Validation status

• Для всіх проектів KA2 - Validation status є обов'язковим для 

всіх бенефіціарів проекту 

(до моменту підписання Grant Agreement)! 

• Для проектів Жан Моне - Validation status є обов'язковим

(до моменту підписання Grant Agreement)!

• Якщо отримано звістку про підтримку проекту, терміново 

перевірте статус організації та завершіть процес валідації!
• Якщо якась організація з партнерства не матиме статус Validated – Європейська Комісія 

має право виключити проект зі списку підтриманих, або виключити такого партнера!

• Звертаємо увагу, що у відповідності до різних конкурсів, 

список документів відрізняється!

• Обов'язково! Всі документи подаються мовою оригіналу з 

офіційно нотаріально завіреними перекладами 

англійською мовою!!!



• НАПРИКЛАД: 

• Детальна інформація щодо обов’язкових додатків (Key Action 2 -

CBHE) за посиланням: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-

higher-education-eaca042015_en

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en


Повний перелік документів

 Заповнену Legal entity form (шаблон)

 Статут організації (з завіреним перекладом англ.мовою), що виступає

заявником та/ або партнером -

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/leg

al_entities_en.cfm;

 Financial identification form (шаблон), що має бути завірена печаткою 

банку (для заявників) 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/finan

cial_id_en.cfm

 Інформація про фінансовий стан (баланс за останні два

затверджених звітних періодів (тільки для приватної організації-заявника)

 VAT registration / Certificate of VAT Exception (Номер та копія

свідоцтва платника ПДВ).

 LEAR Appointment documents (!!!):

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-lear-applet-

roltas_en.pdf

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm


LEAR – особа, що призначається організацією офіційно
представляти її інтереси на порталі та нести відповідальність за
вчасне оновлення документів на сайті
Appointment Documents:
- LEAR Appointment Letter (шаблон)
- Документ про права та обов’язки (шаблон)
- Декларація про використання електронної системи (шаблон)
- Копія українського паспорту LEAR
- Копія українського паспорту Legal representative (особа, що

завіряє документи на LEAR – керівник організації)
- Внутрішній документ відповідно до якого керівник організації

(legal authorized person) має право підпису, право офіційно
представляти інтереси організації

Переклади мають бути завірені нотаріально!
*Наприклад: LEAR – проректор, а Legal representative – ректор ЗВО.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_m
anual/lev/h2020-lear-applet-roltas_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-lear-applet-roltas_en.pdf


CONGRATULATIONS!!!



Залишились запитання, потрібна допомога, роз'яснення, 

тренінги, зустріч з керівництвом чи фінансово-

економічним відділом тощо

ДЯКУЄМО ☺

Looking forward to close collaboration and partnership!
Тільки для безкоштовного поширення та користування, при використанні обов'язкове посилання на джерело: 

 Проект ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні»  - www.erasmusplus.org.ua

Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА 

та використано малюнки і фото з відкритих Інтернет ресурсів

http://www.erasmusplus.org.ua/

