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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων
επιχειρήσεων για την υποστήριξη σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης
«Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις
μικρές επιχειρήσεις» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία
συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) και
σύμφωνα με την από 5/5/2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκαλεί
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για τη δωρεάν παροχή
υποστήριξης σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής
ιδιοκτησίας.
1. Παρουσίαση υπηρεσίας υποστήριξης
Το αντικείμενο της υποστήριξης είναι η δωρεάν παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών
υποστήριξης σε θέματα αξιοποίησης και προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας των
επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές διακρίνονται σε δύο φάσεις ως εξής:
i) Στην πρώτη φάση, θα δημιουργηθεί ένας Οδηγός Βημάτων που θα περιλαμβάνει την
απογραφή του διανοητικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων και την αποτύπωση των
απαραίτητων ενεργειών και βημάτων για την προστασία και αξιοποίηση της διανοητικής
ιδιοκτησίας τους πάντα σε συνάφεια με τις ανάγκες τους (π.χ. βήματα για την
κατοχύρωση και αξιοποίηση ευρεσιτεχνίας).
ii) Στη δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί υποστήριξη προκειμένου οι επιχειρήσεις που
το επιθυμούν, να προχωρήσουν στην προστασία ή/και αξιοποίησης της διανοητικής τους
ιδιοκτησίας (π.χ κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας/εμπορικού σήματος, σύνταξη συμφωνητικών
συνεργασίας/παροχής υπηρεσιών κ.α).
Η υποστήριξη των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους συμβούλους
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οι οποίοι θα παρέχουν την κατάλληλη συμβουλευτική και τεχνική
υποστήριξη.

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις οι οποίες:
i) Επιθυμούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης και προστασίας κάποιας
μορφής διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. ευρεσιτεχνία, copyright, εμπορικό σήμα,
βιομηχανικό σχέδιο),
ii) αξιοποιούν κάποια μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας και θέλουν να προχωρήσουν σε
ενέργειες προστασίας της ή
iii) αξιοποιούν και έχουν κατοχυρώσει κάποια μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας και
ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην αξιοποίηση και προστασία κάποιας άλλης μορφής
διανοητικής ιδιοκτησίας.
Επιπλέον οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν με τη νομική μορφή
της ατομικής επιχείρησης, ή με τη νομική μορφή της Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ή με
άλλες νομικές μορφές συνεργατικής επιχειρηματικότητας (π.χ συνεταιρισμοί) και να μη
δραστηριοποιούνται μέσω σύμβασης δικαιόχρησης (franchising).
Σημειώνεται ότι ο τόπος διεξαγωγής της πρώτης φάσης του έργου, δηλαδή των
εργαστηρίων (workshops), είναι η Αθήνα. Οι επόμενες φάσεις του έργου μπορούν να
πραγματοποιηθούν στον τόπο δραστηριοποίησης της επιχείρησης.

3. Περίοδος υποβολής και διαδικασία επιλογής αιτήσεων
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 22/5/2015. Προβλέπεται να
ωφεληθούν περίπου δέκα (10) επιχειρήσεις, αριθμός που δύναται να διαφοροποιηθεί
ανάλογα με τη ροή των αιτημάτων και τις ανάγκες για υποστήριξη που θα προκύψουν.
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα επιλεχθούν βάσει των δυνατοτήτων
αξιοποίησης και προστασίας κάποιας μορφής διανοητικής ιδιοκτησίας που θα διαγνωστεί
και θα αξιολογηθεί μετά από επικοινωνία με τα στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν ανάλογα με την ωριμότητά τους να
συμμετάσχουν είτε στην πρώτη φάση είτε στη δεύτερη φάση ή και στις δύο.
Στην περίπτωση που κριθεί πως οι ανάγκες κάποιων επιχειρήσεων δε συνδέονται με την
αξιοποίηση και προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά με θέματα
ανάπτυξης ή/και εισαγωγής καινοτομίας υπάρχει η δυνατότητα η επιχείρηση να
υποστηριχθεί με βάση τις ανάγκες αυτές, μέσω αντίστοιχων σχετικών υποστηρικτικών
υπηρεσιών, που παρέχονται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
4. Υποχρεώσεις επιχείρησης
Κάθε επιχείρηση που θα ωφεληθεί από τις παραπάνω υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα
διανοητικής ιδιοκτησίας, υποχρεούται να τηρεί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Παράλληλα, η επιχείρηση θα πρέπει να συνεργαστεί σε ουσιαστική βάση με τους
εμπειρογνώμονες/συμβούλους που θα επιλεγούν για την υποστήριξη της, παρέχοντας
τους το σύνολο της απαραίτητης πληροφόρησης που θα ζητηθεί στο πλαίσιο της
υποστήριξης.
Επιπροσθέτως, η επιχείρηση οφείλει να συνεργαστεί στην αξιολόγηση των υπηρεσιών
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, συμπληρώνοντας το έντυπο αξιολόγησης που θα της παραδίδεται με το
πέρας της υποστήριξης και συμμετέχοντας ενεργά (εφόσον της ζητηθεί) στις υπόλοιπες
δράσεις που αφορούν στην εξωτερική αξιολόγηση του έργου.

5. Πληροφόρηση/ενημέρωση επιχειρήσεων
Η αίτηση διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr Ενότητα «Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί») όπως και στην ιστοσελίδα του έργου
(www.kainotomia.imegsevee.gr). Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν:
-ηλεκτρονικά (kainotomia@imegsevee.gr),
- ή μέσω φαξ (210 8846853)
- ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του έργου: www.kainotomia.imegsevee.gr είτε να έρθουν σε επικοινωνία με
τα στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο
2108846852 (εσωτερικό 404) καθώς και στο e-mail kainotomia@imegsevee.gr.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΝΟΗΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ
ΑΠΟ ΣΟ ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ

1. Οη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζηελ Δπηρείξεζε, από ην ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ
κέζσ εμεηδηθεπκέλνπ πκβνύινπ, ρσξίο νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ηνπο.
2. Η Δπηρείξεζε δελ θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε ακνηβή ή απνδεκίσζε ζην ύκβνπιν ηνπ
ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ. Δπίζεο, ε Δπηρείξεζε δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνιήζεη ην ύκβνπιν
θαζνηνλδήπνηε ηξόπν θαη γηα νπνηνδήπνηε αληηθείκελν, κε ή ρσξίο ακνηβή, πέξαλ
ηνπ θαζνξηζζέληνο αληηθεηκέλνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο.
3. Σν ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ παξέρεη ηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηελ Δπηρείξεζε,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην παξόλ. Σν ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ δελ θέξεη νπνηαδήπνηε
επζύλε έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο γηα νπνηαδήπνηε δεκία, ζεηηθή ή απνζεηηθή, ηπρόλ
πξνθύςεη από ηελ εθ κέξνπο ηεο σθεινπκέλεο επηρείξεζεο εθαξκνγή ησλ
ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ παξόληνο ζπκθσλεηηθνύ. Σν ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ, ρσξίο
ηελ

πξνεγνύκελε

γξαπηή

ζπλαίλεζε

ηεο

Δπηρείξεζεο

δελ

απνθαιύπηεη

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δόζεθαλ ή πνπ έιαβε γλώζε θαηά ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, νύηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα ησλ νπνίσλ ιακβάλεη
γλώζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο.
4. Η δσξεάλ παξνρή ησλ ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ πεξηιακβάλεη
ηε δηνξγάλσζε εξγαζηήξησλ θαζώο θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ
από εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνύινπο ζύκθσλα θαη κε ηα νξηδόκελα ζηελ νηθεία
πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (παξ.1). Σπρόλ ινηπά θόζηε, όπσο γηα
παξάδεηγκα ηέιε θαηνρύξσζεο, παξάβνια ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο θ.ιπ., δελ
θαιύπηνληαη από ην ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ.
5. Η Δπηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη νπζηαζηηθά κε ην ύκβνπιν ηνπ ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ,
παξέρνληάο ηνπ ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ πνπ ζα δεηεζνύλ, ζην
πιαίζην ησλ δσξεάλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο απηήλ, εθόζνλ ν ύκβνπινο
ηηο θξίλεη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ.
6. Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξίσλ ν εθπξόζσπνο ηεο σθεινύκελεο επηρείξεζεο
έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
αμηνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπκπιεξώλνληαο ηα ζρεηηθά εξσηεκαηνιόγηα.
7. Η Δπηρείξεζε θαη νη εθπξόζσπνη ηεο θαζώο θαη νη πξνζηεζέληεο απηήο ζα πξέπεη λα
είλαη πξόζπκνη, λα δέρνληαη ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ πκβνύινπ, λα
ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπ κε πλεύκα θαιήο πίζηεο, λα ηνλ ππνζηεξίδνπλ ελεξγά γηα
ηελ παξνρή ή αλεύξεζε πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ ηεο Δπηρείξεζεο αλαγθαίσλ
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γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, λα αλαγλσξίδνπλ ην ξόιν θαη ηε ζέζε ηνπ
πκβνύινπ, λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν θαη ηα κέζα, πξνθεηκέλνπ ν
ύκβνπινο λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε γλώκνλα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ.
8. Η Δπηρείξεζε δηαζέηεη ζην ύκβνπιν αμηόπηζηεο θαη επίθαηξεο πιεξνθνξίεο θαη
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
9. Η Δπηρείξεζε απνδέρεηαη όηη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε παξνρή ησλ
ππεξεζηώλ ηνπ πκβνύινπ, νη επαθέο θαη ε θάζε κνξθήο αλαγθαία επηθνηλσλία θαη
ζπλεξγαζία, ε ζπκθσλία γηα ηηο ώξεο θαη εκέξεο παξνπζίαο ηνπ πκβνύινπ ζηελ
Δπηρείξεζε ή θαη ηξνπνπνίεζε ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κεηαμύ ηνπ
λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πκβνύινπ.
10. Η Δπηρείξεζε απνδέρεηαη επίζεο ηε ρξήζε ηεο επσλπκίαο ηεο ή/θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ
ηίηινπ απηήο από ην ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ ζε όιν ην πιεξνθνξηαθό πιηθό, νπνηαζδήπνηε
κνξθήο. Σέινο, ε Δπηρείξεζε απνδέρεηαη ηε ρξήζε, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία από
ην ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο γηα εξεπλεηηθνύο, επηζηεκνληθνύο θαη
ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο απνθιεηζηηθά.
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