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TITLUL CERERII: SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚILE DE SENSIBILIZARE CU PRIVIRE LA VALOAREA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE ȘI LA
DAUNELE PROVOCATE DE CONTRAFACERE ȘI PIRATERIE

GRANTURI ALE OFICIULUI UNIUNII EUROPENE PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ
REFERINTĂ: GR/002/19 - 2019/C 181/02
DOMENII: sensibilizare şi comunicare, educaţie şi formare, dreptul la proprietate intelectuală, etc.
BUGET/SUMĂ
ACORDATĂ PE
PROIECT

TERMEN-LIMITA
PENTRU
APLICARE

BENEFICIARI

1.000.000€
80% din totalul
costurilor eligibile

2 iulie 2019

entităţi publice şi private, spre exemplu
ONG-uri, organisme publice de nivel
local, regional sau național, universităţi,
şcoli, fundaţii, societăţi private, canale
de televiziune, etc.

(ora 13:00 la
Bruxelles)

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

statele membre ale UE

Obiective și priorități:
Obiectivul general al cererii de propuneri este de a crește gradul de sensibilizare
privind valoarea și beneficiile proprietății intelectuale (PI) și daunele provocate de
încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Obiectivele specifice ale cererii sunt următoarele:
- sporirea cunoștințelor cu privire la valoarea proprietății intelectuale, ca
instrument de protejare a creativității și a inovării, prin furnizarea de informații
concrete și obiective despre PI în acest context și prin creșterea gradului de
conștientizare cu privire la daunele cauzate de încălcarea drepturilor de
proprietate intelectuală;
- implicarea publicului prioritar cu privire la aceste probleme, ținând cont de
posibilitățile relevante de mobilizare și, în special, de modul în care publicul se
așteaptă să fie abordat cu privire la aceste aspecte (fără superioritate, obiectiv și
neutru) în vederea schimbării comportamentului și a reducerii atracției exercitate
de contrafacere și de piraterie.
Proiectele vizate, împărțite pe loturi, sunt următoarele:
- Lotul 1: implicarea copiilor și a cadrelor didactice/viitoarelor cadre didactice, prin
activități educative în mediile de învățare academice și neacademice (buget:
400.000€, se acordă între 20.000 şi 60.000€/proiect);
- Lotul 2: implicarea consumatorilor/cetățenilor și în special a tinerilor.(buget 600.000€,
se acordă între 40.000 şi 90.000€/proiect).
Tipuri de acţiuni care pot fi finanţate:
Activitățile care urmează să fie finanțate în cadrul loturilor pot cuprinde, de exemplu: -- activitățile în domeniul mass-media și al platformelor de comunicare socială;

Informații suplimentare:
✓ Bază legală: Regulamentul
(UE) nr. 386/2012 al
Parlamentului European şi al
Consiliului din 19 aprilie 2012
privind atribuirea către Oficiul
pentru Armonizare în cadrul
Pieței Interne (Mărci, desene și
modele industriale) a unor
sarcini legate de asigurarea
respectării drepturilor de
proprietate intelectuală, inclusiv
reunirea reprezentanților
sectorului public și privat în
cadrul Observatorului European
al Încălcărilor Drepturilor de
Proprietate Intelectuală.
✓ Aplicațiile pot fi depuse în
oricare limbă oficială a UE, dar,
pentru o eficientizare a evaluării,
se recomandă utilizarea limbii
engleze.
✓ Aplicaţiile se pot depune
DOAR online, utilizând
formularul electronic deschis pe
pagina oficială a cererii
menţionată mai jos.
✓ Activitățile transfrontaliere
vor reprezenta un criteriu

Comunicare UNCJR
www.uncjr.ro

Fişă redactată de către
Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

- producerea și diseminarea materialelor audio-vizuale sau a publicațiilor;
- organizarea evenimentelor, târgurilor, expozițiilor și a activităților de formare care fac
parte din proiectul respectiv;
- furnizarea de informații și divertisment (dezbateri, programe pentru tineret,
concursuri de tip „cine știe câștigă”, jocuri video sau programe de muzică, etc.);
- instrumente, activități, soluții online, etc.
Sursă de informare şi documentație:
Textul oficial al cererii şi alte informaţii, respectiv formularul electronic pentru aplicare
sunt disponibile la: https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/grants_gr-001-19
Instituție responsabilă:
„Observatorul european pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală„
mandatat de către „Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală”
Avda de Europa 4, 03008 Alicante
Spania
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise până la 26
iunie 2019: grants@euipo.europa.eu
Pentru detalii tehnice sau dificultăṭi de completare a formularului online de aplicare,
adresa de contact este grants@euipo.europa.eu

preferențial în evaluarea lotului
1 și sunt obligatorii pentru lotul
2. Prin „transfrontalier” se face
referire la proiectele care sunt
puse în aplicare în cel puțin
două state membre.
✓ Durata maximă (perioada de
eligibilitate) este de 12 luni de la
data semnării acordului de
grant.
✓ Pentru lotul 2, activitățile
trebuie să aibă loc în cel puțin
două state membre ale UE.
✓ Grupurile ţintă avute în
vedere sunt: elevii (activităţi
şcolare şi extraşcolare),
educatorii şi profesorii, experţii
academici,
cetăţenii/consumatorii, în
special tinerii cu vârste cuprinse
între 15-24 ani.

