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Європейська Комісія має електронний реєстр грантоодержувачів, які
беруть участь в європейських
наукових, інноваційних, освітніх і
культурних програмах. Цей реєстр дозволяє оперативно використовувати
дані про грантоодержувача та уникнути численних запитів однакової
інформації.
Якщо ви маєте намір брати участь у подачі проектної пропозиції,
ваша
організація
повинна
бути
зареєстрована
і
мати
9-значний
ідентифікаційний код (PIC Code), що є унікальним і буде використаним
Європейською Комісією у будь-яких операціях з вашою організацією.
Організація реєструється лише одного разу, тобто перед початком
усіх дій потрібно впевнитись, чи не є ваша організація вже
зареєстрованою.
Далі надається покроковий шлях реєстрації і способу дізнатися, чи
вже проходила організація процедуру реєстрації.

Насамперед, потрібно вийти на Портал для учасників Горизонт 2020
за адресою
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/.
сторінці обираєте розділ How to participate (Умови участі).

На сторінці, яка відкриється, зліва потрібно
Beneficiary Register (Реєстрація грантоодержувача).
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Для того, щоб перевірити,
натиснути Search (Пошук).

чи

має

організація

PIC-код

потрібно

Відкриється віконце, у якому потрібно ввести назву вашої організації,
країну, місто, номер платника податку (VAT code), адресу веб-сторінки
та ввести набір цифр, що надається на сторінці. Після цього натискаєте
Search для пошуку або Clear для очищення пошукових граф.

Якщо
пошук
видав
відсутність
зареєстрованої
організації,
слід
перевірити, чи вірно введено назву і податковий номер. Якщо ж і далі
пошук не дав результатів, це означає, що організація не проходила
процедуру реєстрації.

Особа, яка реєструватиме свою організацію, повинна бути зареєстрованою
на Порталі для учасників. Реєстрація організації потребує певних
юридичних даних, тому наявність потрібних юридичних документів повинна
бути завчасно продумана. Перелік всієї необхідної документації можна
подивитись у Посібнику користувача за адресою:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf.pdf
(документ у форматі pdf).
На сторінці Beneficiary Register слід натиснути Register Organisation
(Реєстрація Організації).

Відкриється сторінка Європейської служби ідентифікації, через яку
потрібно зайти на сторінку реєстрації. Для цього потрібно обрати
розділ External (що означає, що ви не є працівником будь-якого
європейського агентства чи жителем ЄС).

Якщо у вас виникли запитання
Довідку (I don’t know?).
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вибір
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Після цього відкриється форма для входу на сайт, через власний акаунт,
використовуючи логін і пароль.

Після введення логіна і пароля відкриється покрокова форма реєстрації
організації. Заповнення всіх необхідних граф займає максимум 5-10
хвилин. На першій сторінці потрібно вписати назву організації, обрати
країну, надати адресу веб-сайту (якщо наявний) та відповісти ТАК/НІ у
графах про номер платника податку, реєстраційний номер. Назва може
містити до 240 друкованих знаків, друкувати потрібно англійською мовою
або вписати фонетичне звучання назви латинськими літерами. Після
заповнення обов’язково натиснути Next (Далі), що переведе вас на
наступну сторінку для заповнення.

Одна особа може зареєструвати декілька організацій, тому потрібно
уважно надавати всю інформацію, яка надалі буде стосуватися виключно
наданого РІС-коду. У зв’язку з цим, у першій графі другої сторінки
потрібно зазначити, чи ви реєструєте іншу організацію, відмінну від
тієї, що зазначена у контактних даних вашого акаунту. Також потрібно
вказати
чи
є
організація
юридичною
особою/фізичною
особою,
державною/неурядовою/неприбутковою установою. Потрібно також вписати
коротку
назву
організації
(до
40
друкованих
знаків),
номер/дату/орган/країну
реєстрації,
країну,
в
якій
організація
знаходиться, юридичну назву і офіційну мову. В кінці об’язково
натискаєте Next для переходу на наступну сторінку або Save Draft
(Зберегти сторінку), що дозволить зберегти дані, не продовжуючи
реєстрацію наразі. Реєстрацію можна продовжити іншим разом з цього ж
місця.

Третя сторінка реєстрації – юридична адреса. Потрібно вписати поштову
адресу (графа CEDEX для українських організацій не потрібна, її слід
пропустити), місто, країну, номери телефонів/факс, адресу вебсторінки. В кінці натискаємо Next - для продовження, Back - для
повернення на попередню сторінку, Save Draft - для збереження даних і
продовження реєстрації в інший час.

Четверта сторінка реєстрації – дані контактної особи. Майте на увазі,
що у графі Електронна адреса стандартно подається адреса, через яку ви
реєстрували свій акаунт, тому введіть ту електронну адресу, яку
вважаєте за необхідне, і через яку будуть проходити всі контакти чи то
зі Службою подачі проектної пропозиції, чи то з іншими службами на
сайті стосовно організації, яку ви реєструєте. Також на сторінці
потрібно вказати ім’я/посаду/стать/юридичну адресу/контактні телефони
контактної особи. В кінці натискаєте Next.

На наступній сторінці ви вже можете отримати РІС-код, натиснувши
Finish your registration (Завершення реєстрації) або надати додаткову
інформацію про Спеціальну наукову програму.

На першій сторінці заповнення додаткової інформації слід вказати вид
організації – неприбуткова, державна, навчальний заклад, дослідницька,
велике підприємство, мале/середнє підприємство, натискаючи ТАК/НІ.
Кнопкою Next переходимо на наступну сторінку.

На наступній сторінці залишаємо графу Not Applicable for Horizon 2020
(Не використовується у Горизонт 2020), що означає, що метод непрямих
витрат у програмі Горизонт 2020 не застосовується. Натискаємо Save and
Return (Зберегти і повернутися) і повертаємося на сторінку для
завершення реєстрації.

На сторінці завершення реєстрації натискаємо Finish your Registration.
Відкривається загальний огляд всієї введеної інформації. Якщо все
вірно, натискаєте Confirm
(Підтвердити). Після цього відкриється
віконце, де буде вказаний РІС-код вашої організації. На вказану під
час реєстрації електронну адресу прийде лист з підтвердженням
реєстрації. Усі дані організації можна змінювати у будь-який час, а

також завантажувати потрібні документи. Натискаємо Close (Закрити) і
виходимо з реєстраційної форми.

УВАГА! РІС-код є одним із основних контактних методів з ЄК, Службою
подачі проекних пропозицій, тощо. У разі втрати номеру його можна
відновити, якщо скористатися кнопкою Search
у розділі Beneficiary
Register, як було вказано на початку.

У разі виникнення питань звертайтесь до Національного інформаційного
центру зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій
Адреса: офіс 801, вул. Горького 180, Київ, 03680
Телефон: +38 (044) 529 0332
Е-mail: post@fp6-nip.kiev.ua
Веб: www.fp7-ncp.kiev.ua
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