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Intellektuaalomandi väärtusest ning võltsimise ja piraatluse kahjust teadlikkuse suurendamise
tegevuste toetus
(2021/C 150/04)

1.

Eesmärgid ja kirjeldus

Selle konkursikutse eesmärk on suurendada teadlikkust intellektuaalomandiõiguste kaitse eelistest ja nende õiguste
rikkumisega tekitatavast kahjust, rõhutades noortele eurooplastele, kui oluline on intellektuaalomand loovuse,
innovatsiooni ja ettevõtluse toetamisel. Sellega soovitakse suurendada teadmisi ja kaasata prioriteetseid sihtrühmi, et
soodustada intellektuaalomandiõiguste järgimist, lõppeesmärgiga muuta inimeste käitumist, vähendades võltsitud kaupade
ostmist ja juurdepääsu ebaseaduslikest allikatest pärit digitaalsele sisule.
Konkursikutse erieesmärgid on järgmised:
— suurendada teadmisi intellektuaalomandi kui loovuse ja innovatsiooni kaitsmise vahendi väärtusest, andes konkreetseid
ja objektiivseid teadmisi intellektuaalomandist selles kontekstis ja suurendades teadlikkust intellektuaalomandiõiguste
rikkumise põhjustatavast kahjust;
— kaasata nende küsimustega seoses prioriteetsed sihtrühmad, võttes arvesse asjakohaseid mõju suurendamise võimalusi
ja eelkõige seda, kuidas sihtrühmad soovivad, et nende poole nendes küsimustes pöördutakse (mitte üleolevalt, vaid
objektiivselt ja neutraalselt), eesmärgiga muuta käitumist, vähendades võltsimise ja piraatluse atraktiivsust.
Oodatavad tulemused on järgmised:
— jõuda asjakohaselt ja vastuvõetavate kuludega (sh digitaalsete lahenduste optimeeritud kasutamise kaudu) ELi kodanike
ja eelkõige prioriteetsete sihtrühmadeni, näiteks laste ja noorteni koolides ja kolmanda taseme hariduses, õppekavaga
hõlmatud ja/või õppekavavälistes õppetegevustes; jõuda ka praeguste või tulevaste õpetajate / akadeemiliste ekspertide
/ noorte koolitajate ning tarbijateni, pöörates erilist tähelepanu noortele tarbijatele (15–24-aastased);
— hõlbustada asjakohaste partnerite ja arvamuskujundajate, näiteks tarbijaühenduste, mõjutajate (nt blogijad ja
kunstnikud) ja muude asjaomaste arvamuskujundajate kaasamist, kes võivad selgelt määratletud protsessi kaudu jõuda
sihtrühmadeni;
— tagada projekti tulemuste kestlikkus ja skaleeritavus.
2021. aasta konkursikutse hõlmab kahte tegevussuunda.
1. tegevussuund: jõuda akadeemilises ja mitteakadeemilises õpikeskkonnas haridustegevuse kaudu laste, noorte ja/või
õpetajateni / tulevaste õpetajateni.
1. tegevussuuna eesmärk on täiendada ja luua sünergiat intellektuaalomandiga haridusprojektis („IP in Education“), mida
määratletakse praegu järgmiseks 5 aastaks.
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(Olemasolevad eelarvevahendid: 400 000 eurot. Maksimaalne summa projekti kohta: 60 000 eurot.)
Kirjeldus:
— kohaldamisala: õppetegevus koolis ja väljaspool kooli, mis on suunatud ligikaudu 6–18-aastastele lastele, aga ka
kolmanda taseme haridust omandavatele noortele ja/või praegustele või tulevastele haridusspetsialistidele, kes
tegelevad või hakkavad otseselt tegelema laste ja noortega (koolitajate koolitamine);
— soovitatud tegevus peab olema kooskõlas haridusvaldkonnas nõukogu 22. mail 2018 heaks kiidetud uute
võtmepädevustega elukestvas õppes ja Euroopa Komisjoni 2020. aasta septembris avaldatud uue digiõppe
tegevuskavaga (2021–2027) ning eelkõige intellektuaalomandi olulisusega loovuse, innovatsiooni ja ettevõtluse
toetamisel;
— institutsiooniliste osalejate, näiteks haridusministeeriumi või muude asjakohaste poliitikakujundajate/sidusrühmade
ametlik kaasamine programmi heakskiitmisse ja levitamisse;
— õpetajate ja/või akadeemiliste ekspertide kaasamine materjalide või haridustegevuste arendamisse;
— taotlejal on tõendatud koolide või ülikoolide haridusprogrammide või -materjalide arendamise kogemus.
2. tegevussuund: jõuda tarbijate ja eelkõige noorte tarbijateni.
(Olemasolevad eelarvevahendid: 600 000 eurot. Maksimaalne summa projekti kohta: 100 000 eurot.)
Kirjeldus:
— kohaldamisala: teadlikkuse suurendamise tegevus, mis on suunatud tarbijatele, eelkõige noortele tarbijatele;
— tegevus peab olema piiriülene ja hõlmama mitut ELi liikmesriiki (seda tuleb teostada vähemalt 3 liikmesriigis);
— asjakohaste finantsvõimenduspartnerite kaasamine, et levitada teavet ja jõuda sihtrühmadeni (mõjutajad, nt blogijad või
kunstnikud, ning arvamuskujundajad, nt asjakohane meedia, avaliku sektori asutused, tarbijaorganisatsioonid jne);
— eelistatud on originaalsus ja nüüdisaegsed/loomingulised lähenemisviisid, eelkõige digitaalsed.
Üksikasjalikum teave on taotluste esitamise juhendi I peatükis.
2.

Rahastamiskõlblikkus

2.1 Rahastamiskõlblikud taotlejad
Rahastamiskõlblikud taotlejad peavad olema avaliku või erasektori asutused, mis on olnud ühes 27 liikmesriigist
registreeritud kauem kui 2 aastat. Avaliku sektori asutused, kes saavad EUIPO-lt rahalisi vahendeid või toetust muude
rahastamisvahendite kaudu, nt koostööprogrammide alusel, ning kelle eesmärgid kattuvad selle konkursikutse
eesmärkidega (nt riigi ja piirkondliku tasandi intellektuaalomandiametid, rahvusvahelised organisatsioonid), ei ole
rahastamiskõlblikud.
2.2 Rahastamiskõlblik tegevus
Projektide maksimaalne kestus on 12 kuud.
Selle konkursikutse raames rahastatavad rahastamiskõlblikud tegevused (nii 1. kui ka 2. tegevussuuna puhul) hõlmavad
teadlikkuse suurendamist vastavalt taotluste esitamise juhendi I peatüki 3. ja 4. jaole, hõlmates muu hulgas näiteks järgmist:
— meedia- ja sotsiaalmeediategevused;
— audiovisuaalmaterjali või väljaannete sisu loomine ja levitamine;
— ürituste, messide, näituste või koolituste korraldamine konkreetse projekti osana;
— meelelahutuslik teavitustöö (debatid, noorte haridusprogrammid, viktoriinid, videomängud või muusikaprogrammid
jne);
— veebipõhised vahendid, tegevused, lahendused jne.
Rahastamiskõlblikkuse tagamiseks peavad tegevused vastama järgmistele rahastamistingimustele:
— 1. tegevussuund: eelarve vahemikus 20 000–60 000 eurot;
— 2. tegevussuund: eelarve vahemikus 40 000–100 000 eurot.
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Lisaks peaks taotlus sisaldama 2. tegevussuuna puhul ettepanekuid tegevuste kohta, mis toimuvad vähemalt kolmes ELi
liikmesriigis.
Järgmised tegevused/projektid ei ole rahastamiskõlblikud:
— projektid, mis on täies ulatuses või suuremas osas seotud individuaalse sponsorlusega õpikodades, seminaridel,
konverentsidel ja kongressidel või muudel üritustel osalemiseks või esinemiseks;
— projektid, mis on täielikult või peamiselt seotud individuaalsete stipendiumidega õpinguteks või koolituskursuseks.
Taotlejad võivad esitada taotluse mõlema tegevussuuna kohta, kuid saavad kummagi tegevussuuna kohta esitada ainult ühe
taotluse. Sellest tulenevalt võidakse neile anda toetust ühe või mõlema tegevussuuna raames.
Üksikasjalikum teave on taotluste esitamise juhendi II peatükis.

3.

Välistamis- ja valikukriteeriumid

Taotlejad ei tohi olla osalemist ja/või rahastamist välistavas olukorras, mis on määratletud Euroopa Liidu üldeelarve suhtes
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2018/1046, 18. juuli 2018, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes
kohaldatavaid finantsreegleid (1).
Taotlejatel peab olema kavandatud meetmete võtmiseks nõutav finants- ja tegevussuutlikkus.
Üksikasjalikum teave selle kohta, mis täiendavaid dokumente tuleb esitada, on taotluste esitamise juhendi II peatükis.

4.

Toetuse andmise kriteeriumid

Rahastamiskõlblikke taotlusi hinnatakse toetuse andmise seisukohast (100 punkti skaalal) järgmiselt.
Kriteeriumid

Minimaalne punktisumma

Maksimaalne punktisumma

1- Projekti asjakohasus ja üldine huvi

18

35

2- Sihtrühmadeni jõudmine

25

50

3- Meetod ja kestlikkus

8

15

51

100

Kokku
Taotluse rahastamise kaalutlemiseks tuleb saada
— kokku vähemalt 51 punkti ning
— iga kriteeriumi puhul vähemalt minimaalne punktisumma.
Üksikasjalikum teave on taotluste esitamise juhendi II peatükis.

5.

Eelarve

Käesoleva konkursikutse puhul on meetmete rahastamise kogueelarve prognoos ligikaudu 1 000 000 eurot (1. tegevussuund:
400 000 eurot; 2. tegevussuund: 600 000 eurot). See summa jaguneb eelarve aastasuse põhimõtet järgides kaheks
ja 2022. aasta eelarvele vastavad ettenähtud vahendid eeldavad, et ameti eelarvepädevad institutsioonid võtavad eelarve
vastu.
Minimaalne ja maksimaalne toetus on järgmine:
1.tegevussuund: 20 000–60 000 eurot,
2.tegevussuund: 40 000–100 000 eurot.
Amet jätab endale õiguse kõiki ettenähtud vahendeid mitte eraldada.
(1) EÜT L 193, 30.7.2018, lk 1.
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Taotluste esitamise tähtpäev

Taotluspakett on avaldatud internetis järgmisel aadressil: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
Taotlused tuleb esitada EUIPO-le hiljemalt 8. juuni 2021 kell 13.00 (kohaliku aja järgi), kasutades veebipõhist taotlusvormi
(e-vorm).
Muul viisil esitatud taotlusi vastu ei võeta.
Taotlejad tagavad, et esitatakse kõik nõutud ja e-vormil nimetatud dokumendid.
Taotlusi, mis ei sisalda kõiki ettenähtud lisasid ja mida ei esitata tähtpäevaks, ei võeta arvesse.
Üksikasjalikum teave on taotluste esitamise juhendi IV peatükis.
7.

Täielik teave

Konkursikutse üksikasjalikud tingimused on esitatud taotluste esitamise juhendis järgmisel internetiaadressil: https://euipo.
europa.eu/ohimportal/en/grants
Taotlused peavad vastama juhendi kõigile tingimustele ja need tuleb esitada ettenähtud vormil.
8.

Kontaktandmed

Lisateabe saamiseks saatke kiri järgmisel e-posti aadressil: grants@euipo.europa.eu

