ISPRAVAK
POZIVA NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA BR. GR/001/21
Ideas Powered for Business SME FUND
Vrijednosni kuponi za intelektualno vlasništvo

U skladu s uvjetima odjeljka 1.5. poziva na podnošenje prijedloga GR/001/21, prijave se
mogu podnositi tijekom jedne od pet faza, odnosno u siječnju, ožujku, svibnju, srpnju i
rujnu 2021.
Tim je odjeljkom također predviđeno da „Ured pridržava pravo na otvaranje dodatne faze
za podnošenje prijava”.
Ured je stoga odlučio otvoriti novu fazu za podnošenje prijava u listopadu 2021.
Trajat će od 1. listopada 2021. do 31. listopada 2021.
Kako bi svi korisnici imali dovoljno vremena da zatraže uslugu(e) i podnesu svoje
zahtjeve za plaćanje, Ured je odlučio produljiti rokove utvrđene u pozivu na podnošenje
prijedloga GR/001/21, kako slijedi:
•

Korisnici moraju zatražiti usluge u roku od 30 dana od primitka obavijesti o odluci
o dodjeli bespovratnih sredstava (NEMA PROMJENE).

•

Usluge moraju biti provedene (odnosno u potpunosti dovršene) najkasnije
do 1. svibnja 2022.

•

Zahtjevi za plaćanje moraju biti podneseni najkasnije do 31. svibnja 2022.

Detaljne informacije bit će objavljene na mrežnoj stranici FONDA ZA MSP-ove da bi se
osiguralo pravedno postupanje prema svim podnositeljima zahtjeva i pristup istim
informacijama.
Izmjene poziva na podnošenje prijedloga GR/001/21 prikazane su u prilogu ovom
ispravku.

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Avda de Europa 4, 03008 Alicante, Španjolska
Tel.: Faks:
http://euipo.europa.eu
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PRILOG ISPRAVKU
POZIVA NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA BR. GR/001/21
Podnositelje prijava obavještava se o sljedećim izmjenama poziva na podnošenje
prijedloga:
•

u odjeljku 1.6 „Raspored” dodaje se sljedeća odredba:

Osim rasporeda utvrđenog u ovom odjeljku, bit će otvorena naredna faza za podnošenje
prijedloga, sa sljedećim privremenim rasporedom:
FAZA 6
Dostupan proračun po fazi
Početak roka za prijave
Krajnji
rok
prijedloga

•

za

10.000.000 EUR
1. 10. 2021.

podnošenje

31. 10. 2021.

Podnositelji primaju pisanu obavijest
o rezultatima te obavijest o odlukama
o dodjeli bespovratnih sredstava u
slučaju dodjele

studeni 2021.

Odjeljak 2.3. „Prihvatljivost mjere(a)” treba glasiti kako slijedi:

umjesto:
[…]
Mjera(e) će završiti 31. 12. 2021. („datum završetka”). Usluga(e) se mora(ju) zatražiti i
provesti najkasnije do tog datuma. Usluga(e) koja(e) se ne provede(u) prije tog datuma
smatrat će se neprihvatljivom(im).
treba stajati:
[…]
Mjera(e) će završiti 1. 5. 2022. („datum završetka”). Usluga(e) se mora(ju) zatražiti i
provesti najkasnije do tog datuma. Usluga(e) koja(e) se ne provede(u) prije tog datuma
smatrat će se neprihvatljivom(im).
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• Odjeljak 3.1. „Pravna obveza i provedba” treba glasiti kako slijedi:
umjesto:
[…]
Mjera(e) mora(ju) završiti najkasnije do 31. 12. 2021. kako je određeno u odjeljku 2.3.
treba stajati:
[…]
Mjera(e) mora(ju) završiti najkasnije do 1. 5. 2022. kako je određeno u odjeljku 2.3.
•

Odjeljak 3.4. „Zahtjev za plaćanje preostalog iznosa i popratna dokumentacija”
treba glasiti kako slijedi:

umjesto:
Korisnik mora podnijeti zahtjev za plaćanje preostalog iznosa čim usluga(e) bude(u)
provedena(e), a najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana nakon završetka mjere (31.
12. 2021.).
[…]
treba stajati:
Korisnik mora podnijeti zahtjev za plaćanje preostalog iznosa čim usluga(e) bude(u)
provedena(e), a najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana nakon završetka mjere (1. 5.
2022.).
[…]
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