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1. ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА EPSS

EPSS (українською – СЕПП, Служба Електронної Подачі Проектів)
дозволяє авторам проектів створювати їх в режимі он-лайн, без необхідності 
завантаження чи збереження даних на власному комп’ютері. EPSS доступна
через Інтернет у вигляді прикладної мережевої програми (Web – аплікації).

Вимоги системи до комп’ютера користувача:
- З’єднання з Інтернет
- Екран монітору з розділенням 1024х768 та малими екранними 

шрифтами
- Відмова від використання зміни розміру шрифтів при перегляді Форм 

EPSS (така зміна можлива в деяких браузерах), оскільки це може 
призвести до некоректної зміни вигляду Форм

- Наявність на комп’ютері програми Інтерент Експлорер не нижче версії 
6.0 або

- Нетскейп Навігтор не нижче версії 7.0 або 
- Мозілла Файерфокс або
- Опера не нижче версії 7.0

Примітка:
Для роботи з EPSS краще використовувати такі браузери:

- Інтернет Експлорер
- Мозілла Файерфокс

1.1. Використання PIC в EPSS

PIC – Partner Identification Code (українською – ІКП, Ідентифікаційний Код 
Партнера) є унікальним кодом для ідентифікації усіх учасників Проекту
(Партнерів) на всіх стадіях їх участі у підготовці та поданні Проекту. Учасники 
не зобов’язані надавати про себе інформацію фінансового та правового 
характеру (та підтверджуючі документи), коли вони подають Проект чи ведуть 
переговори щодо Угод Гранту, але мають обов’язково вказувати свій PIC.

Всі Організації, які підписали РП7-контракт з Комісією, отримують PIC. Його 
наявність неважко з’ясувати або у власній організації, або за допомогою 
допоміжного табло Digit-EFP7.

Якщо Ваша організація ще не отримала PIC, то його можна одержати шляхом 
реєстрації Вашої організації на порталі Учасника.

Для одержання більш детальної інформації щодо Єдиного Реєстраційного 
Ресурсу відвідайте відповідну секцію (http://cordis.europa.eu/fp7/pp_en.html).
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Новий PIC активується лише через 48 годин після реєстрації. Тому варто 
переконатись, що Ви розпочинаєте реєстрацію вчасно, тобто до настання 
кінцевого терміну, визначеного для обраного Конкурсу.

Після одержання PIC Ви маєте вказувати його при використанні EPSS. При 
необхідності можна скасувати PIC та надавати всю інформацію вручну, як 
звичайно.

Важливо:
Заявники можуть готувати та подавати свої Проекти через EPSS і без наявності та без 
представлення PIC.

Встановлений формат PIC – це дев’ятизначний цифровий код без пробілів та 
спеціальних позначень. У EPSS Координатор Проекту (той, що відповідає за 
взаємодію Партнерів) може надавати та видаляти PIC для Учасника. Надання 
PIC передбачає, що Координатор має доступ до цієї інформації через власну 
Організацію або Партнерські Організації по даному Проекту.

1.2. Перший крок: отримання Ідентифікатора (ID) та Пароля Користувача

Доступ до EPSS є залежним від виду Конкурсу та відповідної підсхеми.
Тому спершу Ви маєте вирішити щодо свого Проекту, у якому конкурсі і 
підсхемі Ви приймаєте участь.

Доступ забезпечується через відповідну сторінку Конкурсу на сторінці КОРДІС
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm. Після обрання Конкурсу Ви 
направляєтесь до його сторінки. На ній оберіть розділ EPSS. Далі із списку 
оберіть підсхему, якій відповідає Ваш Проект та натисніть “Go”. Ви опинитесь 
на потрібній початковій сторінці EPSS. Натисніть “Register” і заповніть та 
подайте реєстраційну форму. EPSS надішле Вам на електронну пошту імена і 
паролі Вашого Координатора та Партнерів. 

Важлива примітка:
Електронне повідомлення, що містить код доступу для підготовки та подання 
Проекту, буде надіслано на вказану Вами при реєстрації електронну адресу. Даний 
лист буде відправлено від noreply@epss-fp7.org.

Зауваження:
Якщо Ви вже маєте PIC, то можете використовувати його й далі. Але після отримання 
зазначеного доступу до EPSS Ви можете відмовитись від використання PIC.
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Якщо Ви введете Ваш PIC і бажаєте дізнатись, якою є відповідна інформація 
щодо нього, Вам потрібно натиснути кнопку “View PIC data”.
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Якщо Ви маєте сумніви щодо правильності інформації по даним Вашого PIC
або вирішили взагалі не використовувати його далі, то можете натиснути 
клавішу                            .

Після вилучення інформації по Вашому PIC (або ж якщо Ви ще не маєте PIC) 
Вам прийдеться подати всю інформацію вручну, не використовуючи 
можливостей EPSS.

Важливо:
Логін та пароль, які Ви отримаєте електронною поштою стосуються лише одного
Проекту (для Конкурсу, який Ви обрали). Для інших Конкурсів Ви маєте
реєструватись знову, дотримуючись описаної вище процедури.

1.3. Логін

1.3.1. Початковий Логін

Якщо Ви Координатор, то для першого доступу до EPSS використайте 
надіслані Вам електронною поштою Логін і Пароль:

- Перейдіть на сторінку https://www.epss-fp7.org
- Введіть ІД Координатора
- Введіть Пароль Координатора
- Змініть Пароль Координатора
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- Введіть Пароль іншого Учасника
- Змініть Пароль іншого Учасника

Повідомте інших Учасників про їх змінені паролі.

1.3.2. Наступні Логіни

- Перейдіть на сторінку https://www.epss-fp7.org
- Введіть ІД Координатора (або іншого Учасника)
- Введіть змінений Пароль Координатора (або Іншого Учасника)

Примітка:
Вводячи Проект на правах Учасника, Ви матимете доступ тільки до редагування 
Форми А2. Учасникам доступний перегляд всієї інформації по Проекту, але
редагувати можна лише Форму А2

Підказка:
Для зменшення кількості помилок при введенні Логіна та Пароля збережіть їх копії у 
текстовому документі і далі користуйтеся цими копіями.

1.4. Розділ “General”
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Тепер можна готувати Проект. Натиснувши “General” Ви можете знайти 
інформацію стосовно:

- Обраного Конкурсу
- Обраної підсхеми
- Статусу Проекту
- Номеру Проекту (якщо номер було подано)
- Імені Координатора (як зареєстровано)
- Назви Проекту (як зареєстровано)

Підказка:
Перевірте спочатку правильність вибору Конкурсу та підсхеми. Якщо вибір 
неправильний, Ви повинні будете зареєструватись ще раз. Оператор EPSS не має 
змоги змінювати реєстраційну інформацію та переводити інформацію (дані) з однієї 
реєстрації до іншої.

Примітка:
 Якщо дані про Координатора зміняться, Вам не потрібно буде реєструватись 

знову. Інформація щодо Координаторів береться з Форми А2.
 Якщо Ви вирішите змінити Назву Проекту, то повинні будете зробити це в 

Формах. Назва ж, що з’являється на даній сторінці, ідентична введеній при 
реєстрації і не може бути змінена. Це не впливає на подачу Проекту, оскільки 
предметом оцінювання є зміст Форм та Частини Б.

Перейдіть до “Proposal setup”

1.5. Розділ “Proposal setup”

Тут Ви зазначаєте кількість Учасників, що приймають участь у Вашому 
Проекті.

Примітка:
Першим Учасником має бути Координатор.
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Перевірте правильність електронної адреси Координатора. Якщо електронних 
адрес кілька, розділяйте їх крапкою з комою (;).

Підказка:
Електронні адреси, зазначені в даному розділі, використовуються EPSS для 
автоматичних повідомлень про те, що Проект є поданим/переданим для оцінювання. 
Отже, будь-ласка, перевірте повноту і точність адрес.

 Для того, щоб додати іншого Учасника до Проекту, Ви маєте подати PIC
Учасника, його скорочене ім’я (short name) та електронну адресу. Якщо PIC
подано, то відповідні дані з бази даних з’являться при відкритті відповідної
форми А2.

Важливо:
Ви тут маєте впевнитися, що конкретний Учасник відкриватиме належну (відповідну
йому) форму А2. Це неважко з’ясувати за PIC-даними, які унаслідуються при 
відкритті форми А2, і це особливо необхідно, коли PIC змінено або видалено. Такі
перевірки дозволяють уникнути помилкових змін даних. Отже, якщо Ви змінили або 
заново ввели PIC, то після натискань на “Update Participant information” та “Accept”
обов’язково впевніться, що відкривається відповідна форма А2, і що вона 
унаслідувала PIC-дані.
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 Якщо ви додаєте нового Учасника без забезпечення PIC, то маєте заповнити
вручну такі обов’язкові, відмічені червоною зірочкою поля:

- Правовий статус організації
- Метод визначення Непрямих Коштів

Натисніть «Додати Учасника»

Як тільки Учасника додано, Система автоматично створює Форму А2 або А3.1
(чи додаткові рядки в формах А3 та А4), в залежності від конкретного 
Конкурсу. Ці Форми доступні через кнопки “А2-Link” та “А3-Link”. Їх можна 
також знайти і завантажити через меню “Part A”.

Ви можете використати кнопку                         для зміни даних про Учасника:
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Важливо:
Щоб зміни вступили в силу, необхідно натиснути “Update Participant Information” для
оновлення даних про Учасника.

Примітка:
Якщо Учасник був внесений через використання його власного PIC, то поля “Метод 
визначення непрямих витрат” і “Статус організації” міститимуть дані з бази даних і
будуть доступні лише для читання.

Відмова від вибраних РІС - даних
Якщо ви заперечуєте правильність цих даних, то можете їх видалити, 
натиснувши кнопку                            .
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Після видалення РІС-даних відповідну інформацію буде видалено і в формах 
А.2 і А.3. Тому виникне необхідність повторного її введення вручну.

1.6. Розділ “Part А”

Дана частина пов’язана з заповненням адміністративних форм.
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Особа, яка подає Проект, повинна заповнити форми А та зберегти їх на сервері 
EPSS. Відзначимо, що кожна з форм може бути завантажена на Ваш комп’ютер 
у вигляді PDF-файлу. Для цього у даному вікні слід відмітити відповідні поля 
та натиснути “download”.

Залежність від типу Конкурсу (конкурсу та підсхеми). Частина А містить 
форми А1, А2, А3.1 та резюме А3.2 (деякі підсхеми можуть містити форму А4 і
не містити форм А3.1 та А3.2). Натисніть на лінки, розміщені під полем “Form 
name” для доступу до форм.

Примітка:
Якщо Учасник був внесений з використанням PIC, то відповідні поля форми А2 
будуть заповнені інформацією з бази даних. Лише деякі з них доступні для 
редагування.
Для Учасників, що мають PIC, при першому відкритті форм А2 та А3.1 з’явиться таке 
вікно:

Важливо!:
Ви маєте впевнитися, що конкретний Учасник відкриватиме належну (відповідну 
йому) форму А2. Це неважко з’ясувати за PIC-даними, які унаслідуються при 
відкритті форми А2, і це особливо необхідно, коли PIC змінено або видалено. Такі 
перевірки дозволяють уникнути помилкових змін даних. Отже, якщо Ви змінили або 


