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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
GR/001/17
Подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната
собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството
(2017/C 244/04)
1. Цели и описание
Основната цел на поканата за представяне на предложения е да се повиши осведомеността относно ползата и предимст
вата на интелектуалната собственост (ИС), както и относно щетите, причинени от нарушенията на правата на ИС.
Тя е насочена към повишаване на знанията и ангажиране на приоритетните аудитории със зачитане на ИС и така
в крайна сметка към промяна на поведението на хората, като се намали обемът на закупуваните от тях фалшификати
и достъпът им до цифрово съдържание от незаконни източници.
Конкретните цели на поканата са, както следва:
1. Разширяване на знанието за ценността на ИС като инструмент за защита на творческия подход, иновациите и предпри
емачеството, като се предостави конкретна и обективна информация за ИС в този контекст и се повиши информира
ността относно щетите от нарушенията.
2. Ангажиране на приоритетните аудитории по тези въпроси, като се вземат предвид съответните възможности за пости
гането на тази цел и по-специално какво отношение очакват аудиториите по посочените въпроси (непокровителствено,
обективно и неутрално) с оглед на промяна на поведението, намаляване на привлекателността на фалшифицирането
и пиратството и/или намаляване на възможностите за фалшификаторите и пиратите.
Очакват се следните резултати:
— достигане до гражданите на ЕС и по-специално до приоритетните целеви групи, например учениците на детска въз
раст, по-младото поколение и младите граждани (на възраст от 15 до 30 години), както и до авторите на политики
и лидерите на общественото мнение по въпроси в областта на ИС и свързани с тази област.
— Създаване на ангажираност на съответните влиятелни дейци или лицата, формиращи общественото мнение, способни
да достигнат до целевите аудитории чрез ясно определен процес.
— Осигуряване на устойчивостта и степенуването на резултатите от проекта и в крайна сметка — промяна на
поведението.
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,
— университетска фондация,
— частно дружество,
— да бъдат регистрирани в една от 28-те държави членки и да представят доказателство от своята държава на регистра
ция, удостоверяващо, че кандидатът е надлежно установен и регистриран от най-малко 2 години.
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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 за ИС или международни организации).
При съвместни действия с асоциирани партньори, участващи в предложението, независимо от ролята им в проекта, всеки
от партньорите трябва да отговаря на критериите за допустимост, отнасящи се до самия кандидат, и трябва да подпише
писмо за намерение.
Кандидатурата може да се координира и внесе — от името на всички кандидати — от един кандидат, законен представи
тел на организацията кандидат.
Физически лица не могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездни средства.
3. Допустими дейности
Максималната продължителност (срокът на допустимост) е 12 месеца, считано от датата на подписване на споразумени
ето за предоставяне на безвъзмездни средства. Може да бъде предоставено удължаване от максимум 6 допълнителни
месеца.
Специфични сектори или теми, с които трябва да бъдат свързани дейностите, са интелектуална собственост и въпроси във
връзка с фалшифицирането и пиратството на правата на ИС.
Дейностите трябва да се извършват в една или повече от държавите — членки на ЕС.
Ще бъдат разгледани само дейности по трите обособени позиции, посочени по-долу, като се вземат предвид определените
конкретни видове дейности. Даден субект може да кандидатства по различните обособени позиции следователно да
получи по подразбиране безвъзмездни средства в различните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Достигане до децата чрез образователни дейности за училищата
Обособена позиция 2: Достигане до по-младото поколение и младите граждани
Обособена позиция 3: Достигане до авторите на политики и лидери на общественото мнение чрез конференции и форуми
Бенефициерът трябва да включи количествено и качествено измерване на прогнозните резултати в началото на дейността,
с цел да се осигури ефективността на планираните цели. Действителната цифрова оценка ще бъде предоставена на края.
Недопустими са следните видове дейности:
— проекти, отнасящи се само или главно до индивидуални спонсорирания за участие или изказвания на работни
форуми, семинари, конференции и конгреси или на всякакви други събития,
— проекти, отнасящи се само или главно до индивидуални стипендии за образование или учебни курсове.
Дейностите, които се финансират по тази покана, могат да включват например (списъкът не е изчерпателен):
За обособени позиции 1 и 2:
— дейности на медии или социални медии,
— производство и разпространяване на аудио-визуални материали, публикации или електронни комуникации,
— организация на събития, панаири, изложения или учебни дейности,
— информационно-развлекателни дейности (дискусии, младежки програми, викторини, видеоигри или музикални
програми),
— базирани в интернет инструменти, дейности, решения.
За обособена позиция 3:
— международни конференции в контекста на ЕС,
— форуми,
— обсъждания.
За допълнителна информация можете да видите раздел 6 от указанията за кандидатите.
4. Критерии за изключване
Кандидатите не трябва да бъдат в ситуация, която ще ги изключи от участие и/или от възлагане съгласно определението
на Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Съюза и правилата за неговото изпълнение.
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5. Критерии за подбор
Кандидатите трябва да подадат клетвена декларация, попълнена и подписана, която удостоверява статута им на юриди
ческо лице, както и техния финансов и оперативен капацитет да изпълнят предложените дейности.
За допълнителна информация можете да видите раздел 10 от указанията за кандидатите.
6. Критерии за отпускане на безвъзмездни средства
Критериите за оценка на всяко предложение се определят на базата на общия брой от 100 точки, разпределени за отдел
ните критерии, както следва:
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
и
— не по-малко от минималния брой точки по всеки от подкритериите.

За допълнителна информация можете да видите раздел 11 от указанията за кандидатите.
7. Бюджет
Общият бюджет, предвиден за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 1 000 000 ЕUR.
Настоящата покана за представяне на предложения подлежи на наличието на необходимите средства след приемането на
бюджета за 2018 г. от бюджетния орган на EUIPO.
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 минимални и максимални суми по обявените три различни обособени
позиции:
За обособена позиция 1 — Достигане до децата чрез образователни дейности за училищата (предвиден бюджет
400 000 ЕUR)
— Минимална сума: 20 000 EUR
— Максимална сума: 60 000 EUR
За обособена позиция 2 — Достигане до по-младото поколение чрез влиятелни дейци или лица, оформящи общественото
мнение (предвиден бюджет 400 000 ЕUR)
— Минимална сума: 20 000 EUR
— Максимална сума: 60 000 EUR
Обособена позиция 3: Достигане до авторите на политики и решения и лидерите на общественото мнение чрез конферен
ции и форуми (предвиден бюджет 200 000 ЕUR)
— Минимална сума: 15 000 EUR
— Максимална сума: 40 000 EUR
ЕUIPO си запазва правото да не разпредели всички предвидени за това средства.
8. Краен срок за представяне на кандидатури
Пакетът за кандидатстване е наличен в интернет на следния адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

C 244/8

BG

Официален вестник на Европейския съюз

28.7.2017 г.

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO посредством онлайн формуляра за кандидатстване (електронен форму
ляр) не по-късно от 25 септември 2017 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.
Заявленията, невключващи всички посочени приложения и подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.
За допълнителна информация можете да видите раздел 16 от указанията за кандидатите.
9. Пълна информация
Пълният текст на указанията за кандидати може да се намери на следния интернет адрес: https://euipo.europa.eu/
ohimportal/en/grants
Кандидатурите трябва да отговарят на всички условия, описани в указанията, като трябва да се използват предоставените
формуляри.
10. Контакт
За допълнителна информация можете да се свържете със следната пощенска кутия: grants@euipo.europa.eu

