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GR/002/19
Podpora činností zameraných na zvyšovanie informovanosti o hodnote duševného vlastníctva
a škodách spôsobených falšovaním a pirátstvom
(2019/C 181/02)
1. Ciele a opis
Celkovým cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je zvýšiť informovanosť o hodnote a prínosoch duševného vlast
níctva, ako aj o škodách spôsobených porušovaním práv duševného vlastníctva.
Zvyšovanie vedomostí a zapájanie primárnych cieľových skupín do výzvy zameranej na podporu rešpektovania dušev
ného vlastníctva by malo v konečnom dôsledku pomôcť zmeniť správanie ľudí, a to obmedzením nakupovania
falšovaného tovaru a sťahovania digitálneho obsahu z nelegálnych zdrojov.
Špecifickými cieľmi tejto výzvy sú:
— zvyšovanie vedomostí o hodnote duševného vlastníctva ako nástroja na ochranu kreativity a inovácií poskytovaním
konkrétnych a objektívnych informácií o duševnom vlastníctve v tomto kontexte, ako aj zvyšovanie informovanosti
o škodách spôsobených porušovaním práv duševného vlastníctva,
— zapojenie primárnych cieľových skupín do týchto otázok pri súčasnom zohľadnení príslušných možností pákového
efektu, a najmä toho, ako cieľové skupiny očakávajú, že budú o týchto otázkach informované (spôsobom, z ktorého
nebude cítiť nadradenosť, objektívne a neutrálne), s cieľom dosiahnuť zmenu v správaní a znížiť atraktívnosť
falšovania a pirátstva.
Očakávané výsledky sú:
— zabezpečenie maximálneho dosahu na identifikované cieľové skupiny,
— zapojenie relevantných osôb, ktoré ovplyvňujú spoločnosť, ako sú bloggeri, umelci a ďalší aktéri, napríklad učitelia
a odborníci z akademického prostredia alebo šíritelia informácií, ako sú médiá, verejné orgány a mládežnícke zdru
ženia, ktoré sú schopné zasiahnuť cieľové skupiny prostredníctvom jasne vymedzeného a merateľného procesu,
— zabezpečenie udržateľnosti a merateľnosti výsledkov projektu.
Výsledky činností sa budú merať prostredníctvom vopred vymedzených KPI pre objem a kvalitu (v závislosti od povahy
činnosti a použitých kanálov).
Cieľové projekty v rámci jednotlivých častí výzvy sú:
— Časť 1: zaistenie dosahu na deti a učiteľov/budúcich učiteľov prostredníctvom vzdelávacích činností v akademickom
prostredí aj mimo neho,
— Časť 2: zaistenie dosahu na spotrebiteľov/občanov, a najmä na mladých ľudí.
Cezhraničné činnosti budú uprednostňovaným kritériom pri hodnotení v rámci časti 1. V rámci časti 2 činnosti musia
byť cezhraničné. Cezhraničnými činnosťami sa myslia projekty realizované minimálne v dvoch členských štátoch.
Pozri príslušné informácie v usmerneniach pre žiadateľov, kapitola I – Všeobecný prehľad o výzve na predloženie
návrhov.
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2. Oprávnení žiadatelia
Žiadatelia, ktorí sa považujú za oprávnených na účasť na tejto výzve, musia:
— byť verejným alebo súkromným právnickým subjektom, ako napríklad:
— nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
— verejný orgán na regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni,
— univerzita, nadácia, súkromná spoločnosť alebo televízna spoločnosť.
Fyzické osoby sa nemôžu uchádzať o grant,
— byt registrovaní v jednom z 28 členských štátov a poskytnúť dôkaz zo svojej krajiny, v ktorej boli registrovaní,
ktorým sa osvedčuje, že sú riadne zaregistrovaní najmenej dva roky.
Verejné subjekty, ktoré dostávajú finančné prostriedky alebo podporu od úradu EUIPO prostredníctvom iných nástrojov
financovania, ako napríklad programov spolupráce, a ktorých cieľom je dosahovať ciele uvedené v tejto výzve, nie sú
oprávnenými žiadateľmi (napríklad vnútroštátne a regionálne úrady duševného vlastníctva, medzinárodné organizácie
atď.).
V prípade partnerstiev musí každý subjekt, ktorý sa zúčastňuje na výzve, bez ohľadu na svoju úlohu v projekte sám
spĺňať platné kritériá oprávnenosti pre žiadateľov a podpísať vyhlásenie o zámere.
Žiadosť musí byť vypracovaná a predložená v mene všetkých účastníkov jedným žiadateľom, právnym zástupcom orga
nizácie, ktorá podáva žiadosť.
Pre britských žiadateľov: Upozorňujeme, že kritériá oprávnenosti musia byť splnené počas celého trvania grantu. Ak
Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas obdobia grantu bez uzatvorenia dohody s EÚ, ktorou sa zabezpečí najmä to, aby
boli britskí žiadatelia naďalej oprávnení, prestanete dostávať finančné prostriedky EÚ (pričom bude pokračovať účasť, ak
to bude možné) alebo môžete byť povinní odísť z projektu v závislosti od príslušných ustanovení dohody o grante
týkajúcich sa ukončenia účasti.
Pozri príslušné informácie v usmerneniach pre žiadateľov, kapitola II, bod 8.1. Oprávnení žiadatelia.
3. Oprávnené činnosti
Maximálna dĺžka (obdobie oprávnenosti) je 12 mesiacov od dátumu podpisu dohody o grante.
Činnosti sa musia vykonávať v jednej z týchto krajín: 28 členských štátov EÚ.
Subjekt môže podať žiadosť o grant v rámci jednotlivých častí a aj dostať grant v rámci jednotlivých častí.
Činnosti, pre ktoré bude v rámci jednotlivých častí poskytnuté financovanie, môžu okrem iného zahŕňať:
— médiá a aktivity na sociálnych médiách,
— výrobu a šírenie audiovizuálnych materiálov alebo publikácií,
— organizovanie podujatí, veľtrhov, výstav a odborných príprav ako súčasť konkrétneho projektu,
— informatívno-zábavné podujatia (debaty, programy pre mladých, kvízy, videohry alebo hudobné programy atď.),
— webové nástroje, aktivity, riešenia a pod.
V prípade časti 2 výzvy sa činnosti musia realizovať minimálne v dvoch členských štátoch EÚ.
Oprávnené druhy činností sú:
— projekty pozostávajúce najmä (ale nie výhradne) zo sponzorovania jednotlivých príležitostí účasti/vystúpení na
workshopoch, seminároch, konferenciách, kongresoch alebo ďalších podobných podujatiach spojených s rečníckym
vystúpením,
— projekty pozostávajúce najmä (ale nie výhradne) z jednotlivých štipendií na štúdium alebo kurzy odbornej prípravy.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v bode 8.3 kapitoly II usmernení pre žiadateľov. Oprávnené činnosti.
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4. Kritériá vylúčenia a kritériá výberu
Žiadatelia sa nesmú nachádzať v situácii, na základe ktorej by boli vylúčení z účasti na výzve a/alebo udelenia grantu,
ako sa vymedzuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (1).
Žiadatelia musia mať finančnú a prevádzkovú kapacitu na vykonanie navrhovaných činností.
Ak potrebujete podrobnejšie informácie, prečítajte si bod 9 kapitoly II usmernení pre žiadateľov – Kritériá vylúčenia
a bod 10 – Výberové kritériá.
5. Kritériá na pridelenie grantu
Kritériá na posudzovanie a udelenie grantu oprávneným návrhom sú pridelené (z celkového počtu 100) na základe
týchto kritérií:
Minimálny počet bodov

Maximálny počet bodov

1.

Relevantný a všeobecný záujem projektu

25

35

2.

Dosah a vplyv

25

35

3.

Udržateľnosť a metodika

14

20

4.

Nákladová efektívnosť

6

10

70

100

Spolu
Aby sa návrhy vzali do úvahy na účel financovania, musia dosiahnuť:
— najmenej 70 bodov celkovo a
— minimálny počet bodov v každom podkritériu.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v bode 11 kapitoly II usmernení pre žiadateľov – Kritériá udeľovania.
6. Rozpočet
Celkový rozpočet k dispozícii na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy je 1 000 000 EUR.
Finančný príspevok úradu EUIPO nemôže presiahnuť 80 % celkových oprávnených nákladov predložených žiadateľom
a musí predstavovať hodnotu medzi minimálnou a maximálnou sumou v súlade s oboma časťami, ktoré sú k dispozícii:
V prípade časti 1 – zaistenie dosahu na deti a učiteľov/budúcich učiteľov prostredníctvom vzdelávacích činností v akade
mickom prostredí aj mimo neho (informatívny dostupný rozpočet = 400 000 EUR):
— minimálna suma: 20 000 EUR,
— maximálna suma: 60 000 EUR.
V prípade časti 2 – zaistenie dosahu na európskych občanov, a najmä na mladých ľudí (informatívny dostupný rozpočet =
600 000 EUR):
— minimálna suma: 40 000 EUR,
— maximálna suma: 90 000 EUR.
Úrad EUIPO si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.
Pozri príslušné informácie v usmerneniach pre uchádzačov, kapitola I, bod 6. Dostupný rozpočet.
(1) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
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7. Dátum uzávierky na predloženie žiadostí
Dokumentácia žiadosti je dostupná na internete na tejto adrese: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
Žiadosti musia byť úradu EUIPO predložené prostredníctvom formulára online žiadosti (elektronický formulár) najne
skôr do 2. júla 2019 do 13.00 h miestneho času.
Žiadny iný spôsob predloženia žiadosti nebude akceptovaný.
Žiadatelia musia zabezpečiť, aby boli poskytnuté všetky požadované dokumenty a dokumenty uvedené v elektronickom
formulári.
Formuláre žiadostí, ktoré nebudú obsahovať všetky uvedené prílohy a ktoré nebudú predložené do stanoveného ter
mínu, nebudú zohľadnené.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v usmerneniach pre uchádzačov, kapitola IV – Postup predkladania návrhov.
8. Úplné informácie
Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov sa nachádzajú v usmerneniach pre žiadateľov na tejto inter
netovej adrese: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants.
Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky v usmerneniach a musia byť predložené na poskytnutých formulároch.
9. Kontakt
Žiadosti o ďalšie informácie je možné odoslať na túto e-mailovú adresu: grants@euipo.europa.eu.

