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ПОДАННЯ ЗАЯВКИ: ОСНОВНІ КРОКИ
 Уважно прочитайте оголошення відповідного конкурсу

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

 Зареєструйтесь в електронній базі Європейського Союзу
(ECAS - European Commission Authentication Service account /
Ідентифікаційної служби Європейської Комісії).

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

 Тепер можна працювати над заповнюванням електронної
форми (eForm).



НАВІЩО ЦЕ ПОТРІБНО?
• - обов’язкова умова участі в реалізації будь-якого

проекту, що фінансується коштами ЄС;

• - база ВНЗ та зацікавлених організацій у
майбутньому партнерстві;

• - швидка комунікація з контактною особою будь-
якої організації, що Вас зацікавить на Порталі
Учасника;

• - можливість завантажувати аплікаційні форми.



Call for proposals та Інструкції (Programme Guide) 

 Уважно прочитайте оголошення відповідного
конкурсу Еразмус+ (Call for proposals) та Інструкції
(Programme Guide):

• http://www.erasmusplus.org.ua/

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

http://www.erasmusplus.org.ua/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm


PARTICIPANT PORTAL



Що таке «Participant Portal»?

Єдина веб-платформа для проектів, що фінансуються 

Європейським Союзом (HORIZON 2020, Erasmus+, 

Creative Europe та інші). 

 Відкриває можливості:

• подавати проектні заявки;

• управляти проектами

впродовж всього циклу;

• шукати партнерів;

• послуги підтримки (FAQs);

• підписувати гранти;

• завантажувати документи про організацію.



КРОК 1
 Зареєструйтесь в електронній базі 

Європейського Союзу. 

• Для цього усі заявники і партнери повинні мати рахунок
ECAS - European Commission Authentication Service
account / Ідентифікаційної служби Європейської Комісії.

• Щоб створити такий рахунок, відвідайте сайт НЕО в 
Україні: www.erasmusplus.org.ua

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


• Після реєстрації відповідальна особа отримає username
(login) та пароль (password).





КРОК 2
 Заявники та всі партнери повинні зареєструвати

організацію на Порталі учасників (Participant
Portal) та отримати PIC – Participant Identification
Code / Ідентифікаційний код учасника.

• Сайт НЕО в Україні: www.erasmusplus.org.ua

• PIC потрібен, щоб завантажити аплікаційну форму, а
також надалі PIC з'являтиметься на кожній аплікаційній
формі.

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


• 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/org

anisations/search.html

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
• Adress, Main phone

КРОК 7



КРОК 8



• HelpDesk щодо реєстрації на порталі 
учасників організації: EC-RESEARCH-IT-
HELPDESK@ec.europa.eu

mailto:EC-RESEARCH-IT-HELPDESK@ec.europa.eu


• Після отримання PIC, на Participant Portal також
необхідно завантажити певні документи відповідно до
вимог конкурсів кожного напряму.

• Наприклад (відповідно до Key Action 2 - Capacity building in the field
of Higher Education) потрібно завантажити:

 Заповнену Legal entity form (дані про юридичну особу) та разом з нею

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

заявником та/або партнером -
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_

entities_en.cfm;

 Financial identification form (інформацію про банківський рахунок), що

має бути завірена печаткою банку (для заявників)
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial
_id_en.cfm

 Інформація про фінансовий стан (баланс за останні два

затверджених звітних періодів (тільки для заявника - приватні організації)

 VAT registration / Certificate of VAT Exception (Номер та копія

свідоцтва платника ПДВ).

КРОК 9

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


• 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


 Паралельно з підготовкою аплікаційної форми та періодом
оцінювання заявки важливо завершити валідацію PIC
(VALIDATION), тобто завантажити відповідні документи з
перекладами англ.мовою, призначити LEAR і надіслати
відповідні додаткові документи з перекладами:

• LEAR Appointment Documents:

- LEAR appointment letter

- Letter with roles and duties of LEAR

- копія паспорту LEAR

- Копія паспорту Authorized Person

- документ, що підтверджує право

підпису

• Ліцензія від МОН

• Свідоцтво про реєстрацію

• Та інші…



CONGRATULATIONS!!!



Як завантажити електронну
форму (eForm)!!! 



Сайт НЕО в Україні: www.erasmusplus.org.ua

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












 Як тільки ваша аплікаційна форма була
сформована, вам необхідно зберегти файл *.pdf на
локальному комп'ютері або мережевому диску.





ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ТА
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

Контакти НЕО в Україні:
тел. +380 44 286 66 68, 33 22 645

e-mail: office@erasmusplus.org.ua

www.erasmusplus.org.ua

mailto:office@erasmusplus.org.ua
http://www.erasmusplus.org.ua/

