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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОБСТВЕНОСТ
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ GR/002/22
Програма на EUIPO за академични научни изследвания
(2022/C 163/06)

1.

ЦЕЛИ И ОПИСАНИЕ
EUIPO има амбицията да развива по-тесни връзки с академичните среди, за да насърчи научните изследвания в области,
свързани с ИС, които представляват интерес за Службата. За тази цел Службата създаде Програма на EUIPO за
академични научни изследвания (ARP).
В концепцията на програмата е залегнала целта да се гарантира, че:
— Програмата изготвя изследвания, които са от значение за EUIPO и заинтересованите страни.
— Представителите на академичните среди възприемат програмата като насочена към висококачествени проекти и
основаваща се на справедливи и прозрачни правила за подбор.
— Очаква се програмата да насърчи създаването на динамична общност от учени на високо равнище (в областта на ИС,
но и в различни дисциплини) в цяла Европа, обединени от целите на EUIPO.
— Програмата следва да повиши интереса на академичната общност към теми, свързани със службата.
— Програмата е видима в академичната общност и извън нея.
Резултатът от проект, подкрепен по линия на настоящата покана за представяне на предложения, ще бъде проучване на
съответната тема (както е определено в поканата) в рамките на сроковете и бюджета, посочени в предложението.
Ще бъде създаден механизъм за контрол, състоящ се от междинни онлайн срещи, за да се наблюдава напредъкът на
научните изследвания и да се гарантира, че те са в съответствие с описанието на проекта, представено в поканата за
представяне на предложения. През първите три месеца след подписването на споразумението за отпускане на
безвъзмездни средства ще се проведе поне една среща. В зависимост от резултатите от първоначалната среща за
наблюдение на напредъка и продължителността на научноизследователския проект могат да бъдат свиквани
допълнителни срещи.
Не по-късно от 11 месеца след подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства в EUIPO ще бъде
организиран семинар относно програмата за академични научни изследвания. Разходите за пътуването и настаняването
на участниците ще бъдат покрити от EUIPO.
На семинара ще бъдат представени резултатите от изследванията, проведени в рамките на всички възложени проекти.
Определя се срок от не по-малко от един месец, считано от края на семинара до крайния срок за представяне на
окончателната научноизследователска разработка, за да се даде възможност на изследователите да включат всички
предложения за корекции или обратна информация, получени в резултат на дискусиите по време на семинара.
Окончателното изплащане на безвъзмездните средства ще зависи от валидирането на окончателната научноизследо
вателска разработка.

19.4.2022 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 163/7

Програмата на EUIPO за академични научни изследвания е насочена към научни изследвания в областта на
икономиката, правото, технологиите и управлението. Учените, специалисти в областта на правото и икономистите се
интересуват от ИС предимно от гледната точка на публичната политика. Ще се отдава предпочитание на предложения
за научни изследвания, които имат за цел да покажат икономическите, обществените или политическите последствия
от констатациите. За предпочитане е проучванията да са съсредоточени върху теми, свързани с марките и дизайните,
въпреки че други теми като географски указания, МСП, подходи към потребителите или обучение и образование в
сферата на ИС, също могат да бъдат включени в обхвата.
Службата очаква да финансира до 3 проекта.
Отправя се покана за предложения в следните области/на следните теми:
(1) Марките като показател за иновации и друга икономическа дейност
(2) Дизайните като показател за иновации и друга икономическа дейност
(3) Използване на правата на интелектуална собственост от страна на малките и средните предприятия за преодоляване
на пречките пред растежа
ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Всяко искане за проучване/тема е необходимо да бъде свързано с поне една от 3-те общи
области, посочени по-горе. Подборът на окончателните теми от EUIPO ще се извършва по теми от основен интерес
за Службата (дори ако те са свързани само с една от 3-те области).
Оценката на всяко предложение ще се основава на обективни, прозрачни и стандартни предварително определени
критерии (напр. качество на предложението, качество на кандидатите, очаквано въздействие, надеждност на
предложението за бюджет).
Ще бъдат разгледани проекти, които са от най-голямо значение за Службата. Това включва например проекти, които
предоставят съответните емпирични данни за лицата, отговорни за вземането на решения в областта на политиката и
бизнеса, различни проекти, свързани с интелектуалната собственост или инициативи, свързани с данните, както и
програмата за МСП.
За допълнителна информация вж. глава I от насоките за кандидатите.

2.

ДОПУСТИМОСТ

2.1 Допустими кандидати
Настоящата покана е отворена само за академични изследователи, свързани с университети или научноизследователски
институти, разположени в 27-те държави — членки на ЕС. Те отговарят на условията за участие в програмата
независимо от тяхната националност (като все пак трябва да пребивават в ЕС).
Изследователите могат да бъдат докторанти, изследователи с докторска степен, преподаватели във висши учебни
заведения или всякакви други видове изследователи в академичната област.

2.2 Допустими дейности
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.
Проучвания по теми, свързани с интелектуалната собственост, както е определено в тематичното описание на поканата
за представяне на предложения.
За допълнителна информация вж. глава II от насоките за кандидатите.

3.

КРИТЕРИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ И ПОДБОР
Кандидатите не трябва да бъдат в ситуация, която ще ги изключи от участие и/или от отпускане на безвъзмездни
средства съгласно определението на Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Съюза и правилата за
неговото изпълнение.
Те трябва да притежават финансови и оперативни възможности да изпълнят предложените дейности.
За допълнителна информация относно придружаващи документи, които трябва да бъдат представени, вж. глава II от
насоките за кандидатите.
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КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Критериите за възлагане, чрез които ще се оценяват допустимите предложения, са разпределени въз основа на следната
тежест от общо 100:
Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Минимален резултат

Максимален резултат

Високо научно равнище

20

40

Въздействие

15

30

Качество и ефективност на изпълнението

15

30

Обща (положителна) оценка

50

100

За да бъдат разгледани за финансиране, предложенията трябва да получат:
— не по-малко от 50 точки общо;
и
— поне минималния брой точки по всеки от критериите.
За допълнителна информация вж. глава II от насоките за кандидатите.
5.

БЮДЖЕТ
Според прогнозната оценка общият бюджет, наличен за финансирането на действия по настоящата покана за
представяне на предложения, възлиза на 60 000 EUR. Тази сума ще бъде разпределена в рамките на две години от
срока на наличност на бюджета, а наличието на средствата, съответстващи на бюджета за 2023 г., ще зависи от
одобрението на бюджета от страна на бюджетния орган на Службата.
Минималният и максималният размер на безвъзмездните средства за проект ще бъде в размер от 10 000 до
30 000 EUR.
Службата си запазва правото да не разпредели всички налични средства.

6.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
Пакетът за кандидатстване е наличен в интернет на следния адрес:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
Предложенията трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO чрез онлайн формуляра за кандидатстване (електронен формуляр)
не по-късно от 19 май 2022 г. в 13:00 ч. (местно време).
Не се приема никакъв друг начин на подаване на заявление.
Кандидатите трябва да се уверят, че са предоставени всички документи, изискани и упоменати в електронния формуляр.
Предложенията, които не включват всички посочени приложения и които са подадени след крайния срок, няма да
бъдат разглеждани.
За допълнителна информация вж. глава IV от насоките за кандидатите.

7.

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения могат да бъдат намерени в насоките за
кандидатите на следния адрес в интернет: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, описани в насоките, и да бъдат подадени чрез предоставените
формуляри.

8.

ДАННИ ЗА ВРЪЗКА
За допълнителна информация пишете до следната пощенска кутия: grants@euipo.europa.eu

