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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОБСТВЕНОСТ
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
GR/002/19
Подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната
собственост и вредата, която нанасят фалшифицирането и пиратството
(2019/C 181/02)
1. Цели и описание
Главната цел на поканата за представяне на предложения е да се повиши осведомеността относно ползата и предимствата
на интелектуалната собственост (ИС) и относно вредата, която нанасят нарушенията на правата върху ИС.
Повишаването на познанията и ангажирането на приоритетна аудитория в стремежа да се насърчи зачитането на интелек
туалната собственост следва да има за краен резултат промяна в поведението на хората, изразяваща се в намаляване купу
ването на фалшифицирани стоки и изтеглянето на цифрово съдържание от незаконни източници.
Конкретните цели на поканата са, както следва:
— разширяване на познанията за ценността на ИС като инструмент за защита на творчеството и иновациите, чрез пре
доставяне на конкретна и обективна информация за ИС в този контекст и повишаване на информираността относно
вредата, която нанасят нарушенията на правата върху ИС,
— ангажиране на приоритетна аудитория във връзка с тези въпроси, като се вземат предвид съответните възможности за
постигането на тази цел, и по-специално какво отношение очаква аудиторията по посочените въпроси (непокровителс
твено, обективно и неутрално) с оглед на промяна на поведението и намаляване на привлекателността на фалшифици
рането и пиратството.
Очаквани резултати:
— осигуряване на максимален обхват на набелязаните цели,
— създаване на ангажираност от страна на съответни лица с влияние като блогъри, творци и други участници, като
например учители и академични експерти или разпространители на информация, като медии, обществени органи или
младежки сдружения, които са в състояние да достигнат до целевите групи посредством ясно определен и измерим
процес,
— гарантиране на устойчивостта и възможностите за разрастване на резултатите от проекта.
Резултатите от дейностите ще се измерват посредством предварително определени ключови индикатори по отношение на
обема и количеството (в зависимост от естеството на дейността и използваните канали).
Целевите проекти по отделните обособени позиции са:
— Обособена позиция 1 — достигане до деца и учители/бъдещи учители чрез образователни дейности в академична
и неакадемична учебна среда,
— Обособена позиция 2 — достигане до потребителите/гражданите и особено до младите хора.
Трансграничните дейности ще бъдат преференциален критерий при оценката по обособена позиция 1 и са задължителни
по обособена позиция 2. Под трансгранични се има предвид проекти, които се осъществяват в поне две държави членки.
Можете да намерите съответната информация в Раздел I от Указанията за кандидати — Общ преглед на поканата за пред
ставяне на предложения.
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2. Допустими кандидати
Кандидатите, които се считат за допустими по настоящата покана, трябва:
— да бъдат юридическо лице, публично или частно. Например:
— организация с нестопанска цел, асоциация, НПО,
— публичен орган на местно, регионално или национално равнище,
— университет, фондация, частно дружество или телевизионен канал.
Физически лица не могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездни средства.
— да бъдат регистрирани в една от 28-те държави членки и да представят доказателство от своята държава по регистра
ция, удостоверяващо, че са регистрирани по надлежния ред от най-малко 2 години.
Публичноправни субекти, които получават финансови средства или подкрепа от ЕUIPO по други мерки за финансиране,
като програми за сътрудничество, поставящи си същите цели като настоящата покана, не са допустими (напр. национални
и регионални служби по ИС или международни организации).
При партньорства всеки участващ в предложението субект, независимо от ролята му в проекта, трябва да отговаря на
критериите за допустимост, отнасящи се до самия кандидат, и трябва да подпише писмо за намерение.
Предложението може да се координира и внесе — от името на всички участници — от един кандидат, законен предста
вител на организацията кандидат.
За кандидати от Обединеното кралство: имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да са спазени за целия
срок на отпускане на безвъзмездните средства. Ако в рамките на срока на предоставяне на безвъзмездни средства Обеди
неното кралство се оттегли от ЕС без сключване на споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати
ще продължат да бъдат допустими, получаването на финансиране от ЕС ще бъде преустановено за тях (като същевременно
продължават да участват, когато това е възможно) или те ще бъдат задължени да напуснат проекта в зависимост от съот
ветните разпоредби от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства относно прекратяването.
Можете да намерите съответната информация в Раздел II от Указанията за кандидати, точка 8.1. Допустими кандидати.
3. Допустими мерки
Максималната продължителност (срокът на допустимост) е 12 месеца, считано от датата на подписване на споразумени
ето за предоставяне на безвъзмездни средства.
Дейностите трябва да се извършват в една или повече от следните държави: 28-те държави — членки на ЕС.
Даден субект може да кандидатства по различните обособени позиции и да получи по подразбиране безвъзмездни средс
тва в различните обособени позиции.
Дейностите, които ще бъдат финансирани по обособените позиции, са неизчерпателни и биха могли да обхващат
например:
— дейности на медии и социални медии,
— производство и разпространяване на аудио-визуални материали или публикации,
— организиране на събития, изложения, изложби и дейности по обучение, които са част от конкретния проект,
— информационно-развлекателни дейности (дискусии, младежки програми, викторини, видеоигри или музикални прог
рами и др.),
— базирани в интернет инструменти, дейности, решения и др.
За обособена позиция 2 е необходимо дейностите да се осъществяват в поне две държави — членки на ЕС.
Недопустими са следните видове дейности:
— проекти, състоящи се главно (или само) от индивидуални спонсорирания за участие/изказвания на работни форуми,
семинари, конференции, конгреси или други дискусионни дейности,
— проекти, състоящи се главно (или само) от индивидуални стипендии за образование или учебни курсове.
Допълнителна информация можете да намерите в Раздел II от Указанията за кандидати, точка 8.3. Допустими дейности.
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4. Критерии за отстраняване и за подбор
Кандидатите не трябва да са в положение, което да изключва участието им и/или предоставянето на безвъзмездно финан
сиране, както това е определено в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. (1).
Те трябва да притежават финансови и оперативни възможности да изпълнят предложените дейности.
За повече информация прегледайте Раздел II от Указанията за кандидати, точка 9 — Критерии за изключване и точка 10 —
Критерии за подбор.
5. Критерии за възлагане
Скалата за оценка и отпускане на средства за допустими предложения се определя (на базата на общия брой от 100 точки)
според следните критерии:
Минимален праг

Максимален резултат

1.

Целесъобразност и общ интерес на проекта

25

35

2.

Обхват и въздействие

25

35

3.

Устойчивост и методология

14

20

4.

Разходна ефективност

6

10

70

100

Общо
За да бъдат разглеждани за финансиране, предложенията трябва да получат:
— не по-малко от 70 точки общо,
— минималния брой точки по всеки от подкритериите.

Допълнителна информация можете да намерите в Раздел II от Указанията за кандидати, точка 11 — Критерии за отпус
кане на безвъзмездни средства
6. Бюджет
Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 1 000 000 ЕUR.
Финансовото участие от страна на ЕUIPO не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите разходи, посочена
от кандидата, и трябва да бъде между следните максимални и минимални размери по обявените две различни обособени
позиции:
За обособена позиция 1 — достигане до деца и учители/бъдещи учители чрез образователни дейности в академична
и неакадемична учебна среда (индикативен разполагаем бюджет = 400 000 ЕUR):
— минимален размер: 20 000 EUR
— максимален размер: 60 000 EUR
За обособена позиция 2 — достигане до европейските граждани и особено до младите хора (индикативен разполагаем
бюджет = 600 000 EUR):
— минимален размер: 40 000 EUR
— максимален размер: 90 000 EUR
ЕUIPO си запазва правото да не разпредели всички предвидени за това средства.
Информация по въпроса можете да намерите в Указанията за кандидати, Раздел I, точка 6. Налични средства
(1) OВ L 193, 30.7.2018 г., стp. 1.
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7. Краен срок за подаване на предложения
Пакетът с документи за кандидатстване е на разположение в интернет на следния адрес: https://euipo.europa.eu/
ohimportal/en/grants
Предложенията трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO посредством онлайн формуляра за кандидатстване (електронен форму
ляр) не по-късно от 2 юли 2019 г. в 13,00 ч. (местно време).
Не се приема никакъв друг начин на подаване на предложения.
Кандидатите трябва да се уверят, че са предоставени всички документи, изискани и посочени в електронния формуляр.
Предложенията, които не включват всички посочени приложения и са подадени след крайния срок, няма да бъдат
разглеждани.
Повече информация можете да намерите в Раздел IV от Указанията за кандидати — Процедура за представяне на
предложения.
8. Пълна информация
Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения могат да бъдат намерени в насоките за канди
датите на следния интернет адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
Предложенията трябва да отговарят на всички условия, описани в насоките, и да бъдат подадени чрез предоставените
формуляри.
9. Данни за връзка
За допълнителна информация можете да се свържете със следната пощенска кутия: grants@euipo.europa.eu

