РЕЄСТРАЦІЯ НА ПОРТАЛІ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
«ГОРИЗОНТ 2020»
ПУБЛІКАЦІЯ ПРОФАЙЛУ НА САЙТІ CORDIS
PUBLISH YOURSELF AT PARTICIPANT PORTAL
AND CORDIS
Покроковий посібник

Київ – 2014

Реєстрація на Порталі для учасників Горизонт 2020 дає величезні
бонуси. Зареєстровані користувачі мають можливість подавати
проектні пропозиції на конкурси, підписувати гранти, а також
провадити менеджмент своїх проектів.
На сторінці Порталу для учасників Горизонт 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Відкриється сторінка Європейської служби ідентифікації (ECAS),
де потрібно вказати обраний вами логін, ваші прізвище та ім’я,
електронну
адресу,
ввести
код,
вказаний
на
малюнку,
та
обов’язково поставити галочку у графі про приватність. Після
всього натиснути Sign up.

Після цього на вказану електронну адресу прийде лист для
підтвердження реєстрації. Вам потрібно пройти за вказаною у
листі адресою і ваш акаунт буде активовано.
Зайшовши на Портал для учасників під власним логіном і паролем,
слід обрати розділ My Personal Area.

Під час першого заходу у цей розділ відкривається пам’ятка, де
вказані всі можливості цього розділу, інформація про публікацію
власної інформації та реєстрацію організації, призначення LEAR,
тощо. Знизу сторінки потрібно поставити галочку і натиснути I
agree.
Після цього вам відкриється сторінка Порталу під вашим логіном і
паролем і з новим розділом:

My Area – це персональна сторінка на Порталі для учасників, де
можна здійснювати менеджмент ваших інноваційних пропозицій і
грантів.

У My Area ви маєте змогу:
 Отримати доступ до непублічної інформації щодо проектних
пропозицій, грантів,організацій, тощо;
 Підписувати грантові угоди і контракти;
 Подавати наукові і фінансові звіти;
 Оновлювати інформацію про вашу організацію;
 Спілкуватися з ЄК про ваші проектні пропозиції і діючі
гранти.
Розділ My Organisations містить всю інформацію про організації,
які ви будь-коли реєстрували: контактні дані, PIC код, номер
платника податку, вашу посаду в цій організації, тощо. Ви можете
змінювати інформацію і додавати нову, якщо виникне потреба.
Доступ до ціїє інформації маєте ви і LEAR, або адміністратор
акаунту.
У розділі My Proposals знаходиться інформація про всі проектні
пропозиції, які ви будь-коли подавали як координатор або рядовий
партнер. Ви можете переглядати, оновлювати або завантажувати
проектні пропозиції, залежно від вашої ролі у проекті і кінцевої
дати подачі пропозицій.
Розділ My Projects дає доступ до усіх проектів, які підтримані
ЄК для надання фінансування. Залежно від вашої ролі у проекті,
ви можете переглядати або провадити наступні дії:
 Підготовка і підпис грантової угоди;
 Внесення поправок до грантової угоди;
 Зведення наукових і фінансових звітів;
 Переглядати або надавати доступ учасникам консорціума
проекту.
LEAR може лише переглядати список проектів, у яких бере участь
організація. Якщо ви хочете отримати доступ до деталей проекту,
доступ до них може надати контактна особа від вашої організації
у проекті, або координатор проекту.
У розділі My Notifications можна оформити автоматичну розсилку
про нові конкурси, або або повідомлення про підготовку гранту,
його менеджмент, тощо.
На сторінці My Expert Area можна зареєструватися на посаду
експерта по оцінці проектних пропозицій. Кокурс на заміщення цих
посад був відкритий 22 листопада 2013 року. Ви маєте шанс стати
експертом, якщо:
 Проводите
наукові
дослідження
у
будь-якій
сфері,
включаючи досвід менеджменту;
 Маєте диплом про вищу освіту;
 Маєте можливість здійснювати раптові короткострокові
відрядження.
УВАГА! Свій профайл бажано постійно оновлювати!
Якщо ви маєте намір опублікувати інформацію про себе і свою
сферу діяльності для доступу широкого загалу потенційних
партнерів, це можна зробити на сайті CORDIS.
На сторінці http://cordis.europa.eu/home_en.html обираєте розділ
Research Partners.

Вам відкриється сторінка пошуку партнерів, на якій міститься
інформація про кількість опублікованих профайлів (відкритих для
перегляду), відкритих конкурсів, пропозицій для партнерства,
тощо. Для того, щоб просто переглянути ці профайли, реєстрація
не потрібна. Якщо ж ви маєте намір опублікувати на сайті свої
дані, слід пройти процедуру реєстрації. Для цього потрібно
натиснути Not yet registered? у верхньому правому кутку, або
зайти на сайт під власним логіном і паролем, якщо ви вже
зареєстровані.

На сторінці реєстрації обираєте Create Account.

У формі реєстрації потрібно вказати обраний вами логін, прізвище
та ім’я, електронну адресу. На вказану адресу буде надіслано
лист для активації вашого логіну.
Після
активації
свого
профайлу
можна
розпочинати
його
заповнення. Вам буде відкрито форми для заповнення: контактні
дані,
місце
працевлаштування,
сфера
діяльності,
конкурси
рамкової
програми,
у
яких
берете
участь,
опис
наукової
діяльності і т.д. У розділі Partnership requests є можливість
додати оголошення про пошук партнерів за конкретним напрямком
діяльності.
Таку саму інформацію можна переглядати на профайлах інших
зареєстрованих користувачів, додавати до цільових груп, залишати
рекомендації, завантажувати своє фото на власну сторінку.
УВАГА! Вчасно оновлюйте свій
знайти потенційного партнера!
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Національного
інформаційного центру зі співробітництва з ЄС у сфері науки і
технологій
Адреса: офіс 801, вул. Горького 180, м.Київ, 03680
Телефон: +38 (044) 529 0332
Е-mail: post@fp6-nip.kiev.ua
Веб: www.fp7-ncp.kiev.ua
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