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Podpora zvyšování povědomí v oblasti hodnoty duševního vlastnictví a újmy, kterou způsobuje 
padělání a pirátství

(2015/C 13/04)

1. Cíle a popis

Obecným cílem této výzvy k předkládání návrhů je zvýšení povědomí o hodnotě a přínosech duševního vlastnictví 
a o újmě, kterou porušování práv k duševnímu vlastnictví způsobuje, a to zapojováním zúčastněných subjektů, multipli
kátorů, médií a podporou osobních setkání.

Konkrétními cíli této výzvy je: seznámit obyvatele Evropské unie s duševním vlastnictvím a jeho hodnotou, informovat 
je o nebezpečí padělání a pirátství, ukázat, jak se duševní vlastnictví projevuje v každodenním životě, vyvrátit mylné 
představy o duševním vlastnictví a změnit postoj obyvatel EU k duševnímu vlastnictví a zejména k padělání a pirátství.

Očekávané výsledky:

— seznámit obyvatele Evropské unie a zejména prioritní cílové skupiny (činitele v rozhodovacích funkcích, média, malé 
a střední podniky a mládež) s problematikou duševního vlastnictví a s příbuznými otázkami, zejména cestou lepšího 
pochopení problematiky duševního vlastnictví tvořivějším a pozitivnějším způsobem poskytování informací, ukázání 
vazby mezi duševním vlastnictvím a každodenním životem občanů a představení přínosů duševního vlastnictví pro 
oblast inovací, tvořivosti, růstu a zaměstnanosti,

— vytvořit vlastnictví podporou rozvoje emocionálního vztahu k duševnímu vlastnictví usouvztažněním vývoje v této 
oblasti a běžného života spotřebitelů tak, aby byl přínos duševního vlastnictví vnímán na vnitrostátní, regionální 
i místní úrovni,

— odbouráváním předsudků a prezentací duševního vlastnictví formou zvyšování povědomí z pohledu osobního zájmu 
přispívat ke změně postoje a v konečném důsledku ke změně chování.

2. Způsobilí žadatelé

Pro účast v této výzvě jsou způsobilí žadatelé, kteří:

— jsou soukromou nebo veřejnoprávní právnickou osobou. Může se jednat o:

— neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace,

— veřejnoprávní orgány na místní, regionální nebo celostátní úrovni,

— vysoké školy, nadace…,

— jsou organizací zapsanou v některém z 28 členských států a dokladem o registraci ze státu, v němž jsou zapsáni, 
doloží, že řádně existují více než 2 roky.

Mezi způsobilé subjekty nepatří veřejnoprávní subjekty, které od úřadu OHIM získávají finanční nebo jinou podporu 
formou ostatních finančních opatření, např. kooperačních programů, která mají stejné cíle jako tato výzva (jedná se 
například o vnitrostátní a regionální úřady průmyslového vlastnictví nebo mezinárodní organizace).
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V případě subjektů, které jednají s přidruženými partnery s účastí v návrhu, musí každý partner bez ohledu na svoji 
úlohu v projektu splňovat kritéria způsobilosti, jež platí pro žadatele, a musí podepsat prohlášení o záměru.

Žádost může jménem všech účastníků koordinovat a podat pouze jeden žadatel, který je právním zástupcem organizace 
žadatele.

O granty nemohou žádat fyzické osoby.

3. Způsobilé činnosti

Nejdelší období (způsobilé období) je 12 měsíců od data podpisu grantové dohody. Způsobilé období lze prodloužit 
nejvýše o 6 měsíců.

Činnosti se musejí týkat oblasti duševního vlastnictví a otázek souvisejících s paděláním výrobků a porušováním práv 
k duševnímu vlastnictví.

Činnosti se musejí provádět v jednom či více z 28 členských států EU.

Druhy činností, které lze z této výzvy financovat: zvyšování povědomí, které bude možné měřit a vyhodnocovat pomocí 
předem stanovených klíčových ukazatelů výkonnosti. Podporují se činnosti s interaktivním rozměrem, včetně vazeb na 
sociální média nebo on-line platformy.

Způsobilé druhy činností:

— projekty s výlučným nebo hlavním zaměřením na individuální financování účasti nebo přednáškovou činnost na 
workshopech, seminářích, konferencích, kongresech nebo na jiných akcích,

— projekty s výlučným nebo hlavním zaměřením na individuální stipendium na studia nebo na kurz odborné přípravy.

Příklady činností způsobilých k financování z této výzvy:

— činnosti z oblasti médií a sociálních médií,

— produkce a šíření audiovizuálních materiálů, publikací a komunikace elektronickými prostředky,

— organizace akcí, veletrhů, výstav, školení apod.,

— osvěta zábavnou formou, tzv. infotainment (debaty, programy pro mládež, kvízy, hudební programy…),

— internetové nástroje, činnosti, řešení apod.

Podrobnosti jsou uvedeny v oddíle 6 Obecných pokynů pro žadatele.

4. Kritéria pro vyloučení

Žadatelé nesmí naplňovat podmínky, které nejsou slučitelné s účastí nebo s udělením finanční podpory (viz finanční 
nařízení o souhrnném rozpočtu Unie a jeho prováděcí pravidla).

5. Kritéria výběru

Žadatelé musejí předložit vyplněné a podepsané čestné prohlášení o tom, že jsou právnickou osobou a že jsou finančně 
i provozně schopni navrhované činnosti realizovat.

6. Kritéria pro udělení grantu

Kritériím pro udělení grantu se z celkového počtu 100 bodů přidělují body s použitím těchto kritérií:

 Minimální hranice Nejvyšší možný počet 
bodů

1. Relevance a obecný zájem projektu 15 25

2. Dosah a dopad 15 25

3. Udržitelnost projektu a možnost jeho opakování 12 20

4. Metodologie 12 20

5. Efektivnost vynaložených nákladů 6 10

Celkem 60 100
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O financování bude uvažováno pouze v případě návrhů, které:

— v celkovém hodnocení získají nejméně 60 bodů

a

— v každém dílčím kritériu dosáhnou nejméně spodní hranice požadovaného hodnocení.

Podrobnosti jsou uvedeny v oddíle 9 Obecných pokynů pro žadatele.

7. Rozpočet

Pro spolufinancování projektů v této výzvě je vyhrazen rozpočet v celkové výši 500 000 EUR.

Příspěvek úřadu OHIM může dosahovat nejvýše 80 % celkových způsobilých nákladů žadatele. Bude se pohybovat 
v rozmezí od 15 000 EUR do 50 000 EUR.

Úřad si vyhrazuje právo nerozdělit všechny vyčleněné finanční prostředky.

8. Termín pro podání žádosti

Sada dokumentů pro podání žádosti je k dispozici na adrese https://oami.europa.eu/ohimportal/en/grants

Žádost o udělení finanční podpory musí být vypracována v některém z těchto jazyků: angličtina, francouzština, španě
lština, němčina, italština. Žádost musí být vypracována na oficiálních dokumentech sady dokumentů pro podání žádosti. 
Jako jazyk žádosti se doporučuje angličtina.

Termín pro podávání žádostí je 31. března 2015 – rozhodné je datum poštovního razítka nebo datum osobního doru
čení na adresu úřadu:

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory)
Avenida de Europa 4
03008 Alicante
ESPAÑA

Jiné způsoby podání nebudou přijaty.

Na žádosti, které nebudou obsahovat všechny určené přílohy nebo budou podány po vypršení lhůty, nebude brán zřetel.

Podrobnosti jsou uvedeny v oddíle 14 Obecných pokynů pro žadatele.

9. Plné znění

Plné znění obecných pokynů pro žadatele je k dispozici na adrese https://oami.europa.eu/ohimportal/en/grants

Žádosti musejí splňovat všechny podmínky obecných pokynů a musejí být podány na poskytnutých formulářích.

10. Kontakt

V případě technických problémů se sadou dokumentů pro podání žádosti nebo v případě konkrétních otázek k procesu 
podání žádosti se prosím elektronickou poštou obraťte na adresu grants@oami.europa.eu
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