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CERERE PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2017 - SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚILE DE CREȘTERE A GRADULUI DE
CONȘTIENTIZARE CU PRIVIRE LA VALOAREA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

PROGRAM: SUBVENṬIE A OFICIULUI UE PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ (EUIPO)
Referinta: GR/001/17
Domenii vizate: educaṭie, informare/comunicare, mass-media/publicare de materiale audio-vizuale, etc.
buget/sumă acordată pe
proiect

Data de depunere

Beneficiari

eligibilitate Ţări/Regiuni

1.000.000 €;
cofinanțare de până la 80%

25 septembrie 2017
(ora 13.00 la Alicante)

autorităṭi publice locale,
regionale sau naționale,
fundaṭii universitare,
organizaṭii nonguvernamentale, companii.

Uniunea Europeană

Obiective generale ṣi specifice:
Obiectivul general al cererii de propuneri este creșterea gradului de conștientizare
cu privire la valoarea și beneficiile proprietății intelectuale, precum și la prejudiciile
cauzate de încălcările drepturilor de proprietate intelectuală.
Aceasta urmărește să sporească nivelul de cunoștințe și să implice tipurile
prioritare de public în asigurarea unui grad mai mare de respect față de
proprietatea intelectuală, în vederea schimbării în ultimă instanță a
comportamentului persoanelor prin reducerea achiziționării de către aceștia a
produselor contrafăcute și a accesului acestora la conținutul digital din surse
ilegale.
Obiectivele specifice ale cererii:

- sporirea nivelului de cunoștințe cu privire la valoarea proprietății intelectuale ca

un instrument pentru protejarea creativității, a inovației și a spiritului
anteprenorial, prin furnizarea de cunoștințe concrete și obiective privind
proprietatea intelectuală în acest context și sporirea nivelului de cunoștințe
privind prejudiciile cauzate de încălcări;
- implicarea tipurilor prioritare de public într-un dialog cu privire la aceste aspecte,
luând în considerare posibilitățile relevante de influențare și, în special, modul în
care membrii publicului așteaptă să fie abordați cu privire la aceste chestiuni
(într-un mod respectuos, obiectiv și neutru), cu scopul de a schimba
comportamentul, de a reduce interesul pentru contrafacere și piraterie și/sau de
a reduce posibilitățile de contrafacere și piraterie.
Acṭiuni eligibile:
Vor fi luate în considerare numai acțiunile care se încadrează în cele trei loturi
menționate mai jos:
Lotul 1: Sensibilizarea copiilor prin activități educaționale desfășurate în instituții de
învățământ, buget 400.000€;

Informații suplimentare:
 Durata maximă a unui proiect
este de 12 de luni, cu posibilitatea
prelungirii cu 6 luni.
 Aplicaṭia poate fi depusă doar
online, în oricare limbă oficială a UE,
prin completarea unui formular
electronic (disponibil doar în
engleză). EUIPO solicită ca orice
document anexat aplicaṭiei să fie
tradus în engleză.
 O entitate poate depune o cerere
în fiecare dintre cele 3 loturi și, în
consecință, poate teoretic să
beneficieze de un grant în loturi
diferite.
 Activităṭile eligibile trebuie să fie
legate de creṣterea gradului de
sensibilizare privind tematica cererii,
aṣadar vor trebui să conṭină 3
instrumente-cheie predefinite
obligatorii: a) numărul persoanelor
vizate direct sau indirect, b) numărul
multiplicatorilor sau al persoanelor de
influenṭă, c) evaluarea nivelului de
angajare a grupului ṭintă.
 Acțiunile trebuie să se desfășoare
într-unul sau mai multe state membre
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Lotul 2: Sensibilizarea generației tinere și a cetățenilor tineri, buget 400.000€;
Lotul 3: Sensibilizarea factorilor de decizie politică și a liderilor de opinie prin
intermediul conferințelor și al forumurilor, buget 200.000€.
Pentru loturile 1 și 2: activitățile legate de mass-media și platformele de
socializare, producția și distribuirea de materiale audiovizuale, publicații sau
comunicări electronice, organizarea de evenimente, târguri, expoziții sau activități
de formare, informare și divertisment (denumire consacrată – infotainment:
dezbateri, programe pentru tineret, concursuri de cultură generală, jocuri video sau
programe muzicale), instrumente web, activități, soluții online;
Pentru lotul 3: conferințe internaționale în contextul UE, forumuri, dezbateri.
Sursă de informare şi documentație:
website-ul EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/grants_gr-001-17
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană prin:
Oficiul Uniunii Europene pentru proprietate intelectuală – EUIPO
Alicante, Spania
Contact pentru detalii privind această cerere: grants@euipo.europa.eu; ultima dată
pentru trimiterea întrebărilor este 15 septembrie a.c.

ale UE.

