
V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — DG ENTR DZIAŁANIE NR ENT5/CIP/07/B/
N02C00

Projekt dotyczący propagowania wiedzy na temat praw własności intelektualnej oraz ich egzekwo-
wania (obejmujący również Helpdesk IPR)

(2007/C 79/03)

1. Cele i opis

W ramach programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji oraz w ramach realizacji zaleceń zawartych w
komunikacie Komisji pt. „Wykorzystanie wiedzy w praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla
UE”, Komisja Europejska wdraża środek mający na celu zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw przez
realizację ich potrzeb w dziedzinie korzystania z praw własności intelektualnej oraz ich wykonania, skiero-
wany szczególnie do MŚP.

Podstawą prawną tego zaproszenia do składania wniosków jest art. 13 programu ramowego na rzecz konku-
rencyjności i innowacji (PKI). Niniejsze zaproszenie jest częścią programu pracy programu na rzecz przedsię-
biorczości i innowacji (PII), będącego jednym z programów składowych PKI.

Celem niniejszego zaproszenia jest realizacja trzyletniego projektu dotyczącego propagowania wiedzy na
temat praw własności intelektualnej oraz ich egzekwowania, skierowanego przed wszystkim do MŚP, z całoś-
ciowym uwzględnieniem ich konkretnych potrzeb oraz przyczyniającego się do realizacji takich celów, jak:

— Znaczny wzrost zainteresowania MŚP zagadnieniem praw własności intelektualnej oraz wiedzy na ten
temat,

— Lepsze zrozumienie przez MŚP potrzeby włączenia praw własności intelektualnej w ich strategie innowa-
cyjne oraz planowanie biznesowe,

— Poprawa ochrony praw własności intelektualnej MŚP poprzez skuteczniejszą rejestrację praw na
poziomie unijnym i międzynarodowym oraz poprzez szersze wykorzystanie niezarejestrowanych metod
ochronnych,

— Poprawa stopnia egzekwowania praw MŚP związanych z własnością intelektualną oraz ich ochrona
przed próbami naruszenia pochodzącymi z terytorium UE lub spoza niego,

— Zwiększenie możliwości MŚP związanych ze zwalczaniem towarów podrabianych.

Oprócz prowadzenia działań związanych z podnoszeniem stopnia świadomości MŚP oraz egzekwowania
praw własności intelektualnej, projekt uwzględni w swoim zakresie specyficzne potrzeby poszczególnych
sektorów oraz będzie wspomagał korzystanie z praw własności intelektualnej w międzynarodowych projek-
tach dotyczących badań i transferu technologii.

Projekt obejmie wszelkie formy praw własności intelektualnej, zarówno oficjalnie zarejestrowane (patenty,
wzory, znaki towarowe, itp.), jak i chronione metodami nierejestrowanymi i nieformalnymi (umowy o
nieujawnianiu informacji, tajemnice handlowe, itp.).
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Projekt powstanie w oparciu o doświadczenia głównych podmiotów i służb. Jego twórcy będą współpra-
cować z członkami organizacji Sieć PKI na rzecz wsparcia działalności gospodarczej i innowacji (1). Projekt
ma na celu wzmocnienie bliskiej współpracy między ekspertami w dziedzinie własności intelektualnej oraz
podmiotami zajmującymi się innowacyjnością i egzekwowaniem praw związanych z własnością intelek-
tualną w Europie, celem poprawy dostępu MŚP oraz publicznych organizacji badawczych do usług związa-
nych z prawami własności intelektualnej na poziomach unijnym, krajowym i regionalnym. W ramach
projektu zostanie również zagwarantowana bliska współpraca z krajowymi urzędami patentowymi i znaków
towarowych, Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, Europejskim Urzędem Patentowym
oraz z odpowiednimi inicjatywami Komisji obejmującymi prawa własności intelektualnej.

Projekt obejmie trzy moduły, z których każdy będzie dotyczył konkretnych potrzeb i konkretnych
odbiorców. Ponadto zaplanowano czwarty moduł, stanowiący podstawę tego projektu poprzez zapewnienie
wspólnej bazy informacyjnej oraz gwarantujący możliwość całościowej koordynacji prac związanych z
projektem oraz zarządzanie nim. Każda oddzielna propozycja obejmie wszystkie cztery moduły.

— Pierwszy moduł obejmuje działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy ogólnej oraz wsparcie
w egzekwowaniu praw sektora europejskich MŚP, włącznie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami
zajmującymi się nowoczesnymi technologiami, obejmując zarówno korzystanie z praw własności intelek-
tualnej oraz ich egzekwowanie w oparciu o współpracę między ekspertami w tej dziedzinie prawa i
strukturami działającymi na rzecz innowacji (sieć na rzecz wsparcia działalności gospodarczej i inno-
wacji, agencje zajmujące się innowacyjnością i egzekwowaniem praw, podmioty przemysłowe, itp.).

— Drugi moduł obejmie konkretną pomoc w ochronie praw własności intelektualnej dla branży mody i
wzornictwa przemysłowego (wyroby tekstylne, skórzane, obuwnicze i meblarskie) poprzez wydanie
wielojęzycznego przewodnika oraz przeprowadzenie serii działań mających na celu podniesienie
poziomu wiedzy.

— Trzeci moduł (FP7/PKI IPR Helpdesk) przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy na temat praw
własności intelektualnej oraz ich wykorzystania w ramach finansowanych przez UE działań mających na
celu prowadzenie badań oraz transfer technologii oraz zapewnienie bezpośredniej pomocy benefi-
cjentom w ramach PKI oraz FP7.

— Moduł ostatni związany jest z utworzeniem i prowadzeniem wspólnej bazy danych (wytycznych i
narzędzi) dla projektu celem uzyskania zjawiska ekonomii skali, propagowania wymiany doświadczeń
oraz zagwarantowania, że w ramach UE będą opracowywane najlepsze praktyki. Moduł ten zagwarantuje
również całościowe zarządzanie projektem, zapewniając właściwą koordynację oraz synergię między
różnymi modułami, jak również skuteczne wykonanie założeń projektu.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Wnioskodawcy kwalifikujący się do składania wniosków to grupy organizacji (zwane dalej „konsorcjami”) z
państw członkowskich UE, stowarzyszone kraje kandydujące lub państwa stowarzyszone lub państwa, które
zawrą umowę dwustronną ze Wspólnotą Europejską dotyczącą udziału w programie PKI lub w jego częś-
ciach, zgodnie z art. 4 programu ramowego na rzecz przedsiębiorczości i innowacji.

Organizacje prowadzące działalność w krajach kandydujących (Chorwacja, Turcja i była Jugosłowiańska
Republika Macedonii) oraz w krajach EWG (Norwegia, Lichtenstein i Islandia) kwalifikują się na takich
samych warunkach, jak państwa członkowskie UE, do składania wniosków w ramach konsorcjum.

Współpraca z innymi krajami trzecimi (2) może być prowadzona w oparciu o udział przewidziany w ramach
PKI, zgodnie z zasadami określonymi powyżej dla krajów kandydujących. W tym przypadku negocjacje z
Komisją Europejską w sprawie udziału w PKI powinny znajdować się w stadium zaawansowanym w chwili
upływu terminu zgłoszeń wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu.

3. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie szacuje się na maksymalnie 7 900 000 EUR. Pomoc
finansowa Komisji nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny czas trwania projektów wynosi 36 miesiące.
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(1) Sieć PKI oferująca usługi na rzecz wsparcia działalności gospodarczej i innowacji, współfinansowana przez Komisję
Europejską. Jej celem jest oferowanie MŚP wszechstronnego pakietu usług związanych z działalnością gospodarczą i
innowacją. Zastąpi on obecnie działającą sieć ośrodków przekazu innowacji oraz sieć ośrodków Euro-Info . W chwili
obecnej podlega zaproszeniu do składania wniosków w ramach PKI. Szczegółowe informacje na stronie:
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/grants/themes_2006/eic_irc/calls_prop_2006_eic_irc_d2.htm

(2) Włącznie z Bałkanami Zachodnimi (Albania, Bośnia-Hercegowina, Serbia, włącznie z Kosowem UNSCR 1244).



4. Termin zgłoszeń:

Wnioski należy przesyłać do Komisji najpóźniej do dnia 22 czerwca 2007 r.

5. Informacje szczegółowe

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na następującej
stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/enterprise/funding/grants/themes_2007/calls_prop_2007.htm

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu
przeznaczonym do tego celu.
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