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заново ввели PIC, то після натискання на “Update Participant information” та “Accept”
обов’язково впевніться, що відкривається відповідна форма А2, і що вона 
унаслідувала PIC-дані.

При заповненні форми, будь-ласка, зверніть особливу увагу на таке:

 Заповніть поля даними. Всі поля у формах є обов’язковими. (-) та (0) мають 
значення «не обираю» та «не підходить».

 Для іменування вашого Проекту у Конкурсі використовується акронім. Він 
не має перевищувати 20 символів (використовуйте лише латинські літери та 
числа: ніяких пробілів чи спеціальних символів). Цей акронім має фігурувати
на кожній сторінці Частини В вашої проектної пропозиції.

Натисніть кнопку “Validate” у нижній частині форми. Відбудеться пошук
формальних помилок у формі. При їх знаходженні буде вказано, які поля 
заповнені неправильно.
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 Якщо всі необхідні поля заповнені правильно, то ви побачите повідомлення
“no validation errors” у нижній частині форми.

Не забудьте зберегти форму, натиснувши кнопку “Save Form”, інакше внесені 
зміни будуть проігноровані!

Примітка:
Натискання кнопки “Save Form” активує також перевірку форми.
Упевніться, що Ви заповнили всі необхідні поля.

У формах, що містять електронні таблиці, підсумкові величини автоматично 
розраховуються при натисненні кнопки “Validate”. Ясно, що відповідні поля 
повинні бути спочатку заповнені.

Підказка:
Заповнюючи форму зберігайте її час від часу. При збереженні вона буде автоматично 
перевірятися. Вважайте також на наявність стану очікування системи (time-out): 
редагування форми не є для системи активною дією. Лише дії збереження та 
перевірки виводять систему із стану очікування.
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1.7. Частина Б та Додатки

1.7.1. Частина Б

Зміст Проекту (Частини Б) становить файл формату PDF. Інші файлові формати 
НЕ прийматимуться системою. Для створення PDF-файлів можна 
використовувати будь-яку відповідну комерційну чи безкоштовну програму.
Стиснуті за допомогою програм-архіваторів файли також НЕ прийматимуться 
системою (PDF не потребує архівування). Використання тут інших, відмінних 
від PDF форматів файлів призведе до виключення Проекту із розгляду.
Якщо іншого спеціально не оговорено, то весь матеріал Частини Б має 
складатися з одного PDF-файлу. Додаткові файли (брошури компаній,
допоміжна документація, звіти, тощо) не розглядатимуться при оцінці Проекту.
Але є Конкурси (наприклад конкурс фонду Марії Кюрі), які можуть містити дві 
окремі Частини Б. У цих випадках інструкції залишаються такими самими, за 
винятком того, що спеціально оговорено окремо.

Підказка:
Не використовуйте спеціальних символів в імені файлу. Система не дозволить
завантажити такий файл.
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Формат Частини Б (опис змісту Проекту) викладається у файлі “Part B 
Template”. Для завантаження його натисніть на лінк “Download Part B
Templates”. Відкрийте даний файл (він має формат RTF), введіть у цей шаблон 
потрібний текст, збережіть файл, перетворіть його у PDF-файл, а потім додайте 
до Проекту. Назва файлу не має містити спеціальних символів чи пробілів. В
ній можна використовувати лише латинські літери (a-z), цифри (0-9), знак 
підкреслювання (_), дефіс (-) та крапку (.). Назва файлу Частини Б не повинна 
перевищувати 100 символів. 

Після створення PDF-файлу Частини Б натисніть кнопку “Browse”, щоб 
вказати його місцезнаходження на Вашому комп’ютері.

Натисніть кнопку “Upload Proposal File”, щоб завантажити файл Частини Б в
Проект. 

1.7.2. Додатки

Для більшості Проектів з РП7 достатньо створити частини А та Б. Тому розділ 
“Додати” може виявитись зайвим у Вашому випадку.

Але іноді Додатки потрібні. У такому випадку Ви можете використовувати 
розділ “Annex Upload”. Але сюди можна включати лише файли матеріалів, що 
спеціально оговорені в умовах Конкурсу. Підтримується лише файловий 
формат PDF. Назва Додатку не має містити спеціальних символів чи пробілів. В
ній можна використовувати лише латинські літери (a-z), цифри (0-9), знак 
підкреслювання (_), дефіс (-) та крапку (.). Назва файлу Додатку повинна
відрізнятися від назви файлу Частини Б і не має перевищувати 100 символів.

Примітка:
При завантаженні файлу Додатку в EPSS переконайтеся, що його ім’я не збігається з 
іменем файлу Частини Б!

Примітка: Перед збереженням файлів Частини Б і Додатку в базі даних EPSS 
перевірте їх на наявність вірусів. Інфіковані файли відкидаються системою і 
користувач отримує попередження.

Підказка:
Завантажте свій Проект, натиснувши кнопку “submit” і відповідні кнопки на 
наступних сторінках, що з’являться. Це гарантуватиме впровадження тексту Проекту
(частина Б) в систему. Система дозволяє багаторазове доопрацювання Проекту і цю
можливість варто використовувати.

Підказка:
Проект може зазнати змін в процесі передачі через Інтернет. Це варто перевірити
виконавши зворотну процедуру – завантаживши Частину Б на свій комп’ютер.
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Підказка:
Перетворення файлів в формат PDF може займати тривалий час, якщо макет сторінки, 
має складний характер або містить графіки. Документи PDF слід створювати з 
роздільною здатністю 300 DPI в чорно-білому режимі. Можна використовувати і 
режим “відтінки сірого”, але цього слід уникати для забезпечення більшої чіткості 
документів.

Після успішного завантаження файлу з’явиться таке вікно:

Якщо Проект повністю готовий, то натисніть на “Submit NOW”, щоб 
представити його кінцевий варіант. Якщо ні, то натисніть кнопку “Submit 
LATER” або пункт меню, потрібний для продовження роботи над Проектом.

1.8. Розділ “Validation”

Виберіть цей пункт меню для перевірки правильності Проекту в цілому. 
Можливі помилки будуть позначені і ідентифіковані.
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В процесі перевірки можуть з’явитися повідомлення про Помилки та/або 
Попередження. Можна представити Проект з Попередженнями; але не можна
представити проект з Помилками.

Якщо Ви не можете розібратися з помилками, звертайтеся по допомогу за 
телефоном +32 2 23 33 760 або електронною адресою support@epss-fp7.org.

1.9. Розділ “Submit Proposal”

Для завершення подачі Проекту необхідно вибрати розділ “Submit Proposal” 
(він активується при натисненні на кнопку “Submit NOW”). Без цього всі 
завантажені дані (Форми, Частина Б і Додатки) просто зберігаються у базі 
даних EPSS без формування пакету Проекту і без статусу поданого Проекту.

Після натиснення на кнопку “Submit Proposal” на екрані з’являється:
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Натисніть “Press this button to submit the proposal”.

Автоматично відбуватиметься перевірка Проекту. Якщо помилок немає, то 
з’явиться наступне:
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Отримання цього вікна означає, що Проект представлено. Представлений 
Проект можна багаторазово модифікувати і знову представляти, аж до закриття 
Конкурсу. Кожне наступне подання Проекту витісняє раніше представлений
варіант (попередні версії не архівуються).

Якщо в Проекті є Помилки, то представлення його блокується і Ви отримуєте
таке вікно:
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Якщо є лише Попередження, то Ви можете подати Проект (після його
врахування або без нього), натиснувши “Submit NOW”:

Підказка:
Просте поновлення файлу Частини Б або зміна форм А не є завершеними діями; для 
реєстрації цих змін в пакеті Проекту необхідно натиснути кнопку “submit” (а також 
інші відповідні кнопки на наступних сторінках подання Проекту).
Натиснення кнопки “submit” аналогічне вкладанню конверту у поштову скриньку.
Проекти або зміни в них, що не були адекватно представлені до закінчення терміну
подання на Конкурс, не передаються для оцінювання.

1.10. Розділ “History”

Через пункт меню “History” можна відтворити всі дії, здійснені при 
використанні системи EPSS. Це надає можливість Координатору перевірити, 
наприклад, коли Учасник 2 поновив свою форму A2.

Приклад записів Історії до подачі Проекту:
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Приклад записів Історії після представлення Проекту:
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2. КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК EPSS

I. Оберіть Конкурс та підсхему, в яких Ви хочете прийняти участь
(http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm)

II. За допомогою відповідної сторінки Конкурсів CORDIS зареєструйтеся в 
EPSS для одержання логіна і пароля

III. Використовуючи логін і пароль, підготуйте та представте Проект 
(https://www.epss-fp7.org/epss)

IV. Налаштуйте Проект – введіть учасників

V. Заповніть і завантажте в систему форми Частини А

VI. Завантажте в систему файл Частини Б (і файл Додатку, якщо потрібно)

VII. Перевірте Проект

VIII.ПРЕДСТАВТЕ ПРОЕКТ!

3. КОРИСТУВАЧАМ КОМП’ЮТЕРІВ MACINTOSH

Кращі результати можна отримати за допомогою браузера Mozilla Firefox (його
можна завантажити з http://www.mozilla.org/download.html).
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