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Dispoziții suplimentare privind proprietatea intelectuală pentru EIC Pathfinder și EIC 

Transition 

În conformitate cu Regulamentul Orizont Europa, programul de lucru poate prevedea obligații 

suplimentare de exploatare, în special pentru a pune mai mult accent pe exploatarea rezultatelor 

și pentru a sublinia rolul pe care ar trebui să-l joace Comisia în identificarea și maximizarea 

oportunităților de exploatare în Uniunea Europeană. 

Aceste obligații se adaugă celor prevăzute în contractul de grant / de finanțare pentru Orizont 

Europa1. 

1. Definiții 

Inventatori EIC: cu referire la informațiile și rezultatele deținute de orice beneficiar al EIC care 

este o entitate juridică non-profit, oricare dintre angajații și subcontractanții acestora, stabilit într-

un stat membru sau într-o țară asociată și care apare sau are dreptul de a apărea ca inventator 

în orice publicație corespunzătoare sau depunere de brevet. 

2. Schimb de informații în scopul activităților de portofoliu EIC 

2.1 – Acces la informații despre constatările preliminare și rezultate 

A. În orice moment și fără a aduce atingere dreptului de proprietate al beneficiarului EIC și 

drepturilor și obligațiilor sale de a proteja datele și rezultatele cu caracter personal conform 

acordului de grant, Managerul de Program EIC poate solicita oricărui beneficiar al EIC să facă 

disponibile prin intermediul EIC Marketplace informații despre constatările preliminare și 

rezultatele generate de acțiune, sub rezerva literelor b) și c) de mai jos, cu scopul de a le testa 

potențialul de inovare ulterioară. 

b. În cazul în care o astfel de constatare sau rezultat preliminar nu a fost deja făcut public prin 

activități de diseminare convenite sau printr-un brevet sau prin protecție prin orice alt drept de 

proprietate intelectuală, informațiile respective trebuie să fie alocate și tratate de către agenție ca 

fiind confidențiale și diseminate numai către: 

 alți beneficiari EIC, obligați printr-un acord de grant EIC sau un contract EIC, care se referă 

la sau include obligațiile detaliate în secțiunea 2.2 de mai jos;  

 
1 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-
mga_he_en.pdf  
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 inventatorii EIC care au semnat un acord de confidențialitate cu Agenția, care prevede 

obligațiile detaliate în secțiunea 2.2 de mai jos;  

 alt membru al Comunității EIC stabilit într-un stat membru sau într-o țară asociată și care 

a semnat un acord de confidențialitate cu agenția, care prevede obligațiile detaliate în 

secțiunea 2.2. 

În cazul în care, pe baza acestor informații confidențiale, oricare dintre aceste entități solicită 

dezvăluirea sau accesul la datele și rezultatele detaliate subiacente, beneficiarul EIC le poate 

refuza pe baza intereselor sale legitime, inclusiv exploatarea comercială și orice alte constrângeri, 

cum ar fi regulile de protecție a datelor, confidențialitatea, confidențialitate, secrete comerciale, 

interese competitive ale Uniunii, reguli de securitate sau drepturi de proprietate intelectuală. 

c. Beneficiarii EIC pot obiecta față de obligația prevăzută la paragraful b) atunci când: 

 angajarea fie să publice, fie să breveteze sau să protejeze prin orice alt drept de 

proprietate intelectuală și fără întârzieri nerezonabile, sau 

 demonstrarea exploatării concrete a constatărilor și rezultatelor preliminare menționate, 

sub rezerva discuției inițiale și a acordului final al Agenției cu privire la actualizarea 

corespunzătoare a Planului de diseminare și exploatare menționat în Secțiunea 3.1. 

 

2.2 – Obligații de nedezvăluire a informației 

În cazul în care beneficiarii EIC sunt informați sau li se oferă acces sau dezvăluire la orice 

constatări preliminare, rezultate sau alte proprietăți intelectuale generate de alte acțiuni EIC și 

atunci când aceste informații sunt considerate confidențiale în conformitate cu secțiunea 2.1.b, ei 

trebuie: 

 a păstra strict confidențialitatea; și 

 să nu dezvăluie niciunei persoane fără acordul prealabil scris al proprietarului, iar apoi 

numai în condiții de confidențialitate egale cu cele prevăzute în prezenta secțiune; și 

 să folosească același grad de grijă pentru a-și proteja confidențialitatea pe care o 

folosește beneficiarul EIC pentru a-și proteja propriile informații confidențiale de natură 

similară; și 

 acționează cu bună-credință în orice moment; și 
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 să nu utilizeze niciuna dintre ele în alt scop decât evaluarea oportunităților de a propune 

alte activități de cercetare sau inovare EIC sau orice altă inițiativă agreată de proprietar. 

 

Beneficiarul EIC poate dezvălui orice astfel de informații angajaților săi și, cu autorizarea 

prealabilă a proprietarului, subcontractanților săi stabiliți într-un stat membru sau într-o țară 

asociată și: 

 care au nevoie să îl acceseze pentru îndeplinirea activității lor în conformitate cu scopul 

permis mai sus; și 

 care sunt obligați printr-un acord scris sau o obligație profesională de a-i proteja 

confidențialitatea în modul descris în această secțiune. 

 

Beneficiarului EIC nu i se impun obligații atunci când astfel de informații: 

 este deja cunoscut de către beneficiarul EIC anterior și nu este supus nici unei alte obligații 

de confidențialitate; sau 

 este sau devine cunoscut public fără nicio acțiune sau implicit de către/al beneficiarului 

EIC; sau 

 este obținut de către beneficiarul EIC de la o terță parte și în circumstanțe în care 

beneficiarul EIC nu are motive să creadă că a existat o încălcare a unei obligații de 

confidențialitate. 

 

Restricțiile din această secțiune nu se aplică în măsura în care orice astfel de informații trebuie 

să fie dezvăluite prin orice lege sau regulament, prin orice ordin sau cerere judiciară sau 

guvernamentală sau în conformitate cu cerințele de divulgare referitoare la listarea acțiunilor EIC. 

beneficiar la orice bursă de valori recunoscută . 

La încheierea sau rezilierea acordului de grant sau a participării beneficiarului EIC, acesta trebuie 

să înceteze imediat să utilizeze informațiile menționate, cu excepția cazului în care sa convenit 

altfel direct cu proprietarul sau dacă beneficiarul EIC rămâne membru al comunității EIC la care 

se face referire. conform secțiunii 2.1.b.  
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Prevederile prezentei secțiuni vor fi în vigoare pe o perioadă de 60 de luni de la încheierea sau 

încetarea acordului de finanțare sau a participării beneficiarului EIC, la sfârșitul căreia perioadă 

ele își vor înceta efectele. 

3. Dispoziții specifice privind proprietatea intelectuală și activitățile conexe de diseminare 

și exploatare 

3.1 – Plan de exploatare și diseminare 

Beneficiarii EIC trebuie să raporteze agenției cu privire la activitățile lor de exploatare și 

diseminare: 

 în conformitate cu acordul de grant, împreună cu orice versiune actualizată a planului de 

exploatare și diseminare;  

 în termen de 30 de zile, la cererea managerului de program EIC în scopul activităților de 

portofoliu EIC. 

 

Autoritatea de finanțare poate solicita, de asemenea, o actualizare a planului de exploatare și 

diseminare a rezultatelor în orice moment pe parcursul implementării acțiunii. 

Beneficiarii EIC trebuie să abordeze și să convină în acordul lor de consorțiu asupra tuturor 

problemelor legate de proprietate intelectuală, de la proprietatea și coproprietatea rezultatelor 

până la procesul intern de aprobare al consorțiului pentru diseminarea acestora. De asemenea, 

beneficiarii EIC trebuie să identifice în acesta orice tehnologie preexistentă care se potrivește 

nevoilor și obiectivelor acțiunii și să încerce să ajungă la un acord de licență adecvat între ei 

pentru a preveni redundanța finanțării cercetării. 

Se consideră că beneficiarii EIC au semnat acordul de consorțiu la data semnării prezentului 

acord de grant. Agenția poate solicita o copie în orice moment, în conformitate cu acordul de 

finanțare. 

3.2 – Activitati de diseminare 

Fiecare premiat al EIC va propune și va întreprinde activități de diseminare a planului de 

exploatare și diseminare agreat de Agenție cu scopul de a sprijini inovarea în Uniunea Europeană 

și de a stimula dezvoltarea Comunității EIC, optând pentru publicații ca principală cale de a aduce 

informații tehnice și științifice. cunoștințe către public. 
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La aprobarea planului de exploatare și diseminare a rezultatelor sau a oricărei actualizări, agenția 

poate supune orice activitate de diseminare propusă uneia sau unei combinații a următoarelor 

condiții: 

 evaluarea prealabilă a oricărui potențial de inovare al rezultatelor care urmează să fie 

diseminate,  

 protecția prealabilă a rezultatului de difuzat, în conformitate cu acordul de finanțare, costul 

fiind eligibil ;  

 difuzarea simultană fără restricții prin intermediul EIC Marketplace. 

 

În cazul în care agenția nu este de acord cu o activitate de diseminare, va ajuta în mod activ 

beneficiarii EIC să îndeplinească condițiile cerute, fără întârzieri nerezonabile și în timp util, în 

special prin propunerea de sprijin complementar EIC pentru exploatare sau un sprijin al serviciilor 

de accelerare a afacerilor EIC; așa cum este detaliat și menționat în secțiunea 3.5. În cazul în 

care agenția este de acord cu o activitate de diseminare, aceasta va respecta acordul de 

finanțare. 

Agenției i se încredințează dreptul de a disemina și promova, de asemenea, exploatarea oricăror 

rezultate care sunt făcute publice de către beneficiarul EIC sau cu acordul acestuia. 

3.3 – Exploatarea rezultatelor 

Beneficiarii EIC trebuie să depună toate eforturile pentru a-și exploata rezultatele sau pentru a le 

exploata de către un terț, cu prioritate cei stabiliți într-un stat membru sau într-o țară asociată, 

inclusiv prin transfer sau licențiere. 

Fiecare beneficiar al EIC este de acord că, la semnarea acordului de grant, i se încredințează 

oricărui dintre inventatorii săi EIC cu drepturile de acces necesare la rezultatul la care a contribuit 

în scopul dezvoltării și exploatării în continuare a acestuia. În cazul în care beneficiarul EIC oferă 

sprijin inventatorului EIC pentru orice astfel de exploatare, redevențele pot fi împărțite cu 

beneficiarul EIC în condiții reciproc avantajoase, cu condiția ca încheierea unui astfel de acord 

să nu împiedice inventatorul (inventatorii) EIC să își exercite (lor) drepturi. 

Beneficiarii EIC trebuie să raporteze cu privire la orice operațiune de exploatare la: 

 perioadele de raportare prevăzute în acordul de finanţare ;  
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 periodicitatea convenită la finalul acţiunii împreună cu planul final de exploatare şi 

diseminare;  

 în termen de 30 de zile la cererea Agenției, în termen de 4 ani de la plata finală. 

 

3.4 – Neexploatarea sau nediseminarea 

Agenției i se încredințează dreptul de a disemina și de a promova exploatarea rezultatelor care 

nu au fost făcute publice prin activități de diseminare sau brevet sau protecție de către orice alt 

DPI, în cazul în care beneficiarul EIC care îl deține:  

 nu furnizează nicio informație privind exploatarea sau diseminarea acestor rezultate; sau 

 nici nu intenționează să exploateze sau să disemineze acele rezultate; sau 

 declară că va continua activitățile de cercetare asupra acestor rezultate, dar fără a avea 

în vedere exploatarea ulterioară a acestora; sau 

 în cazul în care, în ciuda eforturilor sale, nu are loc nicio exploatare sau diseminare în 

întârzierile prevăzute în planul final de exploatare și diseminare și în absența oricărei 

posibilități de exploatare sau diseminare alternative demonstrate. 

În cazul în care beneficiarul EIC continuă să se opună difuzării de către agenție sau refuză să 

furnizeze orice date sau documente necesare pentru difuzarea menționată, agenția va impune 

penalități în conformitate cu acordul de finanțare. 

 

 

3.5 – Posibil sprijin suplimentar sau complementar EIC pentru exploatare 

Orice beneficiar al EIC sau grup de beneficiari ai EIC sau consorțiul unei acțiuni EIC Pathfinder, 

inclusiv inventatorii EIC, pot primi o subvenție suplimentară EIC Booster de până la 50.000 EUR 

pentru a desfășura activități limitate de tranziție EIC în legătură cu oricare dintre rezultatele sale. 

Această subvenție suplimentară poate fi partajată sau acordată în totalitate unei terțe părți care 

participă la sau desfășoară activitățile menționate, cu condiția ca respectiva parte terță să 

respecte drepturile de proprietate ale beneficiarului EIC și condițiile de confidențialitate detaliate 

în prezenta anexă. 
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Beneficiarii, inclusiv inventatorii EIC, sunt eligibili să solicite apeluri EIC Transition și EIC 

Accelerator în condiții specifice detaliate în acestea și să beneficieze de Serviciile EIC de 

Accelerare a Afacerilor. 
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