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PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNIÃO 
EUROPEIA

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

GR/002/2019

Apoio à Rede de Propriedade Intelectual para Procuradores

(2019/C 106/04)

1. Objetivos e descrição

O Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual elaborou um conjunto de iniciativas, 
tendo em vista apoiar o trabalho dos procuradores da UE especializados em propriedade intelectual. No entanto, 
é necessário um debate mais prático e operacional entre os procuradores em diferentes regiões da UE. O presente con
vite à apresentação de propostas tem por objetivo financiar as reuniões dos procuradores regionais a fim de:

— desenvolver as capacidades dos Estados-Membros da UE para partilhar boas práticas, criar uma maior ligação em 
rede entre os seus procuradores e facilitar discussões práticas e mais específicas com pares regionais, assegurando 
uma cooperação judiciária mais forte a nível internacional e da UE;

— divulgar, promover e discutir os resultados dos três a cinco estudos de caso de A a Z desenvolvidos anualmente pelo 
UNICRI que analisam ações judiciais bem-sucedidas em processos penais importantes no domínio da propriedade 
intelectual;

— apoiar a utilização prática da investigação do EUIPO em modelos penais, modus operandi e outros domínios 
relevantes;

— promover o envolvimento da EUROJUST e a utilização das «Equipas de Investigação Conjunta» (JIT) nas investigações 
penais transfronteiras importantes no domínio da propriedade intelectual;

— reforçar o intercâmbio de informações entre as autoridades dos Estados-Membros e promover a cooperação com 
institutos de propriedade industrial, autoridades aduaneiras, unidades de polícia e outros organismos de aplicação da 
propriedade intelectual relevantes, bem como representantes do setor privado.

2. Candidatos elegíveis

O presente convite é aberto apenas aos ministérios públicos (nacionais, regionais, locais) dos Estados-Membros da UE. 
Só são elegíveis candidaturas apresentadas por entidades públicas estabelecidas num dos Estados-Membros da UE. As 
pessoas singulares não são elegíveis.

As candidaturas podem ser apresentadas por um proponente ou por um consórcio de entidades públicas, quer tenha ou 
não sido especificamente criado para a ação, desde que:

— seja formado por várias entidades públicas que cumpram os critérios de elegibilidade, de não exclusão e de seleção 
do presente convite à apresentação de propostas, e que executem em conjunto a ação proposta;

— a proposta identifique as referidas entidades.
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Para efeitos da declaração dos custos elegíveis indicados no ponto 11.1 do convite à apresentação de propostas, as enti
dades que compõem o proponente devem ser consideradas entidades afiliadas.

A fim de avaliar a elegibilidade dos proponentes, são exigidos às entidades públicas os seguintes documentos comprova
tivos: cópia da resolução, decisão ou outro documento oficial que cria a entidade de direito público.

À atenção dos candidatos britânicos: note-se que os critérios de elegibilidade devem ser cumpridos durante todo 
o período de vigência da subvenção. Caso o Reino Unido se retire da UE durante o período da subvenção sem ter 
celebrado um acordo com a UE que garanta, especificamente, que os candidatos britânicos continuam a ser elegíveis, 
estes deixarão de receber o financiamento da UE (mesmo que, eventualmente, mantenham a sua participação) ou serão 
convidados a abandonar o projeto.

3. Ações elegíveis

Os tipos de atividades elegíveis no âmbito do presente convite à apresentação de propostas são:

— conferências, seminários ou ações de formação a nível regional;

— atividades de formação numa perspetiva regional.

Só serão elegíveis atividades que incluam ações transfronteiras. As atividades devem ter uma ampla cobertura regional, 
pelo que a participação deve incluir, pelo menos, quatro Estados-Membros da UE e/ou países vizinhos, e ter o envolvi
mento do EUIPO, da EUROJUST e do UNICRI.

As atividades devem ser realizadas no prazo de 12 meses a contar da data da assinatura do acordo de subvenção.

4. Critérios de exclusão e de seleção

Os candidatos não devem encontrar-se numa situação que os exclua da participação e/ou da adjudicação, nos termos do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às 
disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União.

Os proponentes devem dispor da capacidade financeira e operacional necessária para concluir as atividades propostas.

5. Critérios de atribuição

Na avaliação e atribuição das propostas serão atribuídos pontos (de um total de 100) com base na seguinte ponderação:

 Limiar mínimo Pontuação máxima

1. Relevância da ação e resultados esperados 15 30

2. Eficácia e lógica 15 30

3. Efeito multiplicador esperado 15 30

4. Relação custo-eficácia 5 10

Total 50 100

Para serem consideradas para financiamento, as propostas devem obter:

— uma pontuação total de, pelo menos, 50 pontos; e

— a pontuação mínima em cada um dos subcritérios.

6. Orçamento

O montante total disponível para o cofinanciamento de projetos no âmbito do presente convite à apresentação de pro
postas é de 100 000 EUR.
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A contribuição financeira do EUIPO não pode exceder 80 % do total das despesas elegíveis apresentadas pelo propo
nente e deve situar-se entre os seguintes montantes mínimo e máximo: 10 000 EUR a 50 000 EUR.

O EUIPO reserva-se o direito de não distribuir a totalidade dos fundos disponíveis.

7. Prazo para a apresentação de candidaturas

O pacote de candidatura encontra-se disponível na Internet, no seguinte endereço: https://euipo.europa.eu/
ohimportal/en/grants

As candidaturas devem ser enviadas ao EUIPO utilizando o formulário de candidatura em linha (e-Form), o mais tardar, 
até às 13h00 (hora local) de 30 de abril de 2019.

Não será aceite qualquer outro método de apresentação de candidaturas.

Os candidatos devem certificar-se de que as suas candidaturas incluem todos os documentos solicitados e mencionados 
no formulário de candidatura em linha.

Não serão consideradas as candidaturas que não incluam todos os anexos estipulados ou que não sejam apresentadas até 
à data-limite indicada.

8. Informações completas

Uma informação mais completa sobre as condições aplicáveis ao presente convite à apresentação de propostas pode ser 
encontrada no Guia do candidato, no seguinte endereço Internet: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

As candidaturas devem respeitar todas as condições especificadas no referido guia e ser apresentadas utilizando os for
mulários disponibilizados para o efeito.

9. Contacto

Para mais informações, queira escrever para o seguinte endereço: grants@euipo.europa.eu
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