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Реєстрація організації



Реєстрація організації



Реєстрація організації

Статуси організацій в Горизонті 2020: 

private or public body 

non-profit organisation 

research organisation 

secondary or higher education establishment 

small or medium sized enterprise (SME) 

international organisation 

international organisation of European interest



Реєстрація організації:  
необхідні документи

Документи можуть бути подані будь-якою 
офіційною мовою ЄС, але на вимогу мають бути 

подані англійською 

Для фізичної особи:  

• копія паспорту або посвідчення особи 

• витяг з реєстру платників ПДВ (в разі 
наявності)



Реєстрація організації:  
необхідні документи

Для державних організацій:  

• копію постанови, закону, указу або рішення про 
створення державного органу; 

• витяг з реєстру платників ПДВ (або документ, 
що підтверджує звільнення від сплати ПДВ)



Реєстрація організації:  
необхідні документи

Для малих та середніх підприємств:  

• копію будь-якого офіційного документу, що 
містить назву, адресу та реєстраційний номер; 

• витяг з реєстру платників ПДВ (або документ, 
що підтверджує звільнення від сплати ПДВ); 

• інші документи, що підтверджують статус СМП 
(баланс, рахунки прибутків та збитків, 
інформація про персонал, бізнес-плани тощо)



Реєстрація організації

Джерело: User Guide “Beneficiary Register” 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf.pdf


Реєстрація організації
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Реєстрація організації

Джерело: User Guide “Beneficiary Register” 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf.pdf


Реєстрація організації

4. Контакти: 

Контактна особа організації; 

Адреса; 

Контактні телефони.



Реєстрація організації

Джерело: User Guide “Beneficiary Register” 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf.pdf


Реєстрація організації

Джерело: User Guide “Beneficiary Register” 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf.pdf


Реєстрація організації

Guide on beneficiary registration, validation and financial 
viability check 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/
h2020/grants_manual/lev/h2020-guide-lev_en.pdf 

User Guide “Beneficiary Register”  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/
support/manual/urf.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-guide-lev_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf.pdf


Шаблони проектних  
заявок

Participant Portal

How to Participate

Reference Documents



Частина А

А1: Загальна інформація 

• Назва проекту 

• Акронім 

• Ключові слова 

• Резюме проекту (max 2000 знаків з пробілами) 

• Декларації

Заповнюється  
онлайн!



Частина А

А2: Інформація про учасників 

• Всі учасники мають мати дійсні РІС-номери 

• Контакнті дані 

• Правовий статус 

• Контактна особа



Частина А

А3: Бюджет: 
 по бенефіціарах 
відрізняється за типом дії 

А4: Таблиця етичних 
питань



Частина B

На першу стадію заповнюються частини, 

відмічені занком “}”, не більше 10 ст 

Є обмеження по розміру: титульна сторінка та 

секції 1, 2 та 3 не більше 70 ст для RIA, IA та не 

більше 50 ст для CSA



Частина B

1. Excellence 

Мета проекту 

Відповідність робочій програмі 

Концепція та методологія 

Амбіції



Частина B

2. Impact 

Очікувані результати 

Заходи для досягнення максимального 

результату: 

• Поширення та використання результатів 

• Інформаційна діяльність



Частина B

3. Implementation 

Робочі пакети, deliverables 

Структура управління, основні етапи та 

процедури 

Консорціум в цілому 

Ресурси



Частина B

4. Учасники консорціуму 

Учасники 

Залучені треті сторони 

5. Етика та безпека



Реєстрація проектної  
заявки



Реєстрація проектної  
заявки

Матеріали Міжнародної конференції-тренінгу для  
Національних контактних пунктів країн Східного партнерства 



Реєстрація проектної  
заявки

Матеріали Міжнародної конференції-тренінгу для  
Національних контактних пунктів країн Східного партнерства 
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Реєстрація проектної  
заявки

Action Proposal Coordinator Partner

Select	the	call Yes No

Add,	 invite	participants Yes No

Submit the	proposal Yes No

Read	complete proposal Yes Yes

Define the	budget tables Yes No

Create contacts	for	a	partner Yes No

Матеріали Міжнародної конференції-тренінгу для  
Національних контактних пунктів країн Східного партнерства 



Реєстрація проектної  
заявки

Не подавайте в останню хвилину; 

Зробіть запас часу, для того, щоб розібратись з 

процедурою; 

Не бійтесь подавати кілька версій; 

Переконайтесь, що Ви слідували шаблону та 

обмеженням по розміру заявки; 

Перевірте, чи всі поля заповнені.



Реєстрація проектної  
заявки

Horizon 2020 Online Manual 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm 
Proposal Submission Service User Manual 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf  
Guide on proposal submission and evaluation 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-
pse_en.pdf 
Other H2020 reference documents 
(rules for participation, guides for applicants, proposal templates, 
evaluation forms, etc) 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html 
NCP network 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/
national_contact_points.html 

Матеріали Міжнародної конференції-тренінгу для  
Національних контактних пунктів країн Східного партнерства 



ДЯКУЄМО ЗА  
УВАГУ!

НКП НПУ ім. М. П. Драгоманова 
тел.: +38 044 230 92 85

e-mail: info_ncp@npu.edu.ua
website: http://ncp2020.npu.edu.ua

http://ncp2020.npu.edu.ua

