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1. Samlet oversigt over indkaldelsen af forslag 
 

 
1.1 Introduktion og baggrund 
 

Europæiske små og mellemstore virksomheder (EU-SMV'er) er afgørende for den 
europæiske økonomi, da de udgør over 99 % af alle europæiske virksomheder og står 
for 67 % af den samlede beskæftigelse i Europa. Innovation spiller en nøglerolle for EU-
SMV'er, og intellektuelle ejendomsrettigheder er et vigtigt redskab til at fremme denne 
innovation. Covid-19-pandemien påvirker SMV'ers konkurrencesituation i hele Europa. 
Visionen i EUIPO-strategiplanen, SP2025, fokuserer på at få IP-systemet til at fungere 
for virksomheder, især SMV'er, i overensstemmelse med Europa-Kommissionens 
strategi for EU's industripolitik. 
 
For at styrke EU-SMV'ers konkurrenceevne på EU-markedet gennemfører Europa-
Kommissionen en række aktioner inden for rammerne af EU-programmet for 
virksomheders og SMV'ers konkurrenceevne (COSME). Som godkendt af EUIPO's 
forvaltningsorganer i november 2020 implementerer EUIPO en aktion for at hjælpe EU-
SMV'er med at administrere deres IP-aktiver under "Ideas powered for business SME 
FUND" som led i planen for økonomisk genopretning efter covid-19 for SMV'er i EU. 
SMV-fonden — IP-vouchers budgetterer med 20 mio. EUR, der finansieres i fællesskab 
af EUIPO og Europa-Kommissionen og vil blive gennemført i 2021 gennem tildeling af 
tilskud til SMV'er. 
 
 

1.2 Mål og prioriteter 
 
Formålet med denne aktion er at yde økonomisk støtte til EU-SMV'er, der enten ønsker 
at modtage en IP-prædiagnosticeringstjeneste ("IP scan") gennem de europæiske IP-
kontorer, der tilbyder en sådan tjeneste, eller ønsker at beskytte deres varemærker og 
design direkte gennem IP-systemerne på nationalt og/eller regionalt plan og/eller på EU-
plan. 
 
Derfor vil SMV-fonden samfinansiere to typer af tjenester: 
 

➢ tjeneste 1: IP-prædiagnosticeringstjeneste ("IP scan") 
➢ tjeneste 2: grundgebyrer for varemærke- og designansøgninger. 

 
Aktionen forventes at have følgende fordele: 
 

• økonomisk støtte til SMV'er under covid-19-pandemien 

• øget bevidsthed om fordelene ved intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) hos 
EU-SMV'er 

• konkurrencefordel som følge af bedre forvaltning af immaterielle aktiver gennem 
øget registrering af IP-aktiver hos EU-SMV'er 

• fremme af IP-registreringssystemer på nationalt plan og på EU-plan 

• fremme af Den Europæiske Unions målsætning om at støtte den økonomiske 
genopretning i EU. 
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1.3 Målrettede aktioner 
 

Den målrettede aktion dækker følgende tjenester: 
 
• Tjeneste 1 — IP-prædiagnosticeringstjeneste ("IP scan") 
 
IP-prædiagnosticeringstjenester er nøglen til at opbygge SMV'ers IP-strategi som 
virksomhed. Eksperter inden for intellektuel ejendomsret ser på SMV'ernes 
forretningsmodel, produkter og/eller tjenesteydelser og vækstplaner for at udarbejde en 
strategi sammen med dem. 
 
Denne service kan hjælpe SMV'er med at beslutte, hvilke intellektuelle 
ejendomsrettigheder der skal ansøges om, hvordan de udvikler deres IP-portefølje, hvis 
de allerede har registrerede rettigheder, og hvordan de planlægger deres strategi for 
fremtiden. 
 
IP-prædiagnosticeringstjenester under denne ordning er kun tilgængelige gennem 
deltagende nationale og regionale IP-kontorer i EU. Inden de ansøger, bør SMV'erne 
kontrollere, om tjenesten udbydes i den medlemsstat, hvor de er etableret. 
 
IP-prædiagnosticeringstjenesten kan bestå af følgende trin. 
 

- Indledende analyse: EU-SMV'en vil gennemføre en selvvurderingsundersøgelse. 
Eksperten vil analysere det konkurrencemæssige miljø for EU-SMV'en og deres 
spørgeskemabesvarelser for at få en første forståelse af modtagerens IP-
situation. 

- Besøg og interview: Eksperten besøger EU-SMV'en og gennemfører en 
dybdegående samtale med et vejledende spørgeskema. Samtalen forventes at 
vare 2-4 timer. På grund af covid-19-pandemien vil der muligvis blive brugt online 
kommunikationsplatforme. 

- Endelige resultater: Eksperten afleverer en rapport til EU-SMV'en enten 
personligt eller via video-/telekonference. 
 

• Tjeneste 2 — gebyrer for varemærke- og designansøgninger 
 
Der kan ansøges om varemærker og design hos et af EU's nationale kontorer for 
intellektuel ejendomsret (nationalt plan), hos Beneluxkontoret for intellektuel ejendomsret 
(omfatter Belgien, Nederlandene og Luxembourg — regionalt plan) eller hos EUIPO 
(omfatter alle EU-medlemsstaterne). Dette skal helst ske online. 
 
Det valgte territoriale beskyttelsesniveau vil naturligvis afhænge af forretningsstrategien 
og vækstplanerne. Der kan angives flere varemærker og design i anmodningen. 
 
Hvis to eller flere SMV'er ejer et varemærke og/eller et design, kan kun en af dem ansøge 
om tilskud som ansøger og få beløbet tilbage. 
 
 

1.4 Disponibelt budget 
 

Det samlede disponible budget for medfinansiering af aktioner under denne 

indkaldelse af forslag anslås til 20 000 000 EUR. 



Indkaldelse af forslag GR/001/21 

 

 

 Retningslinjer for ansøgere Side 5 af 18 

 

 

 

Hver kandidat kan anmode om medfinansiering af udgifter til tjenesteydelser inden 

for de grænser, der er angivet i nedenstående tabel: 

 

TYPE AKTION SERVICEGRÆNSER 
PR. SMV 

MEDFINANSIERING
SGRÆNSE PR. 

AKTION 

MAKSIMALT 
TILSKUD PR. 

SMV 

Tjeneste 1 — IPPD  1 IP-
prædiagnosticeringstj

eneste 

75 %  

1 500 EUR 

Tjeneste 2 — IPR 

  

1 anmodning om et 
eller flere varemærker 

og/eller design 

50 % 

 

Det samlede beløb, der kan ydes til en enkelt SMV, er begrænset til 1 500 EUR, 

uanset hvilken type aktion der anmodes om. 

 

De resterende 25 % og/eller 50 % skal medfinansieres af ansøgerne — f.eks. SMV'ernes 

egne midler. 

 

Kontoret forbeholder sig ret til ikke at fordele alle disponible midler. 

 

1.5 Tidsplan 
 

Indkaldelsen af forslag sker inden for forskellige tidsrammer for indgivelse — den 

foreløbige tidsramme er som følger: 

 
 

TIDSRAM
ME 1 

TIDSRAM
ME 2 

TIDSRAM
ME 3 

TIDSRAM
ME 4 

TIDSRAM
ME 5 

Budget pr. tidsramme 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Startdato for 
ansøgningsperioden 

11.1.2021 1.3.2021 1.5.2021 1.7.2021 1.9.2021 

Frist for indsendelse af 
ansøgninger 

31.1.2021  31.3.2021 31.5.2021 31.7.2021  30.9.2021  

Ansøgere modtager skriftlig 
meddelelse om resultaterne 
og meddelelse om 
tilskudsafgørelser i tilfælde 
af tildeling 

Februar-
marts 2021 

April-maj 
2021 

Juni-juli 
2021 

August-
september 

2021 

Oktober-
november 

2021 
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Et vejledende budget, der skal tildeles pr. tidsramme, angives — hvis alle midlerne ikke 

bruges inden for en bestemt tidsramme, kan disse overføres til senere tidsrammer. 

 

På den anden side, hvis alle midlerne opbruges inden udløbet af fristen for en specifik 

tidsramme for indgivelse, lukkes online-ansøgningssystemet for denne tidsramme. 

 

Ansøgere, der oplever, at systemet er lukket inden for en bestemt tidsramme, kan indgive 

en ansøgning, når den efterfølgende tidsramme for indgivelse indledes. 

 

I tilfælde af disponible budgetmidler ved slutdatoen for den sidste tidsramme for 

indgivelse forbeholder kontoret sig ret til at indlede en ny tidsramme for indgivelse. 

 

I hvert af ovennævnte scenarier vil der blive offentliggjort detaljerede oplysninger på SME 

FUND-websiden for at sikre, at alle ansøgere behandles retfærdigt og har adgang til de 

samme oplysninger. 

 

1.6 Regler for indsendelse 
 

En ansøger kan kun indsende én ansøgning inden for en given tidsramme for tjeneste 1 

eller tjeneste 2 eller en kombination af begge. Ansøgere kan kun anmode om hver enkelt 

tjeneste én gang (f.eks. kan en ansøger ikke anmode om en varemærkeansøgning som 

tjeneste 2, og derefter inden for en efterfølgende tidsramme for indgivelse anmode om 

en designansøgning som tjeneste 2). 

 

Hvis en ansøger indgiver mere end én ansøgning i løbet af en tidsramme for indgivelse, 

vil kun den først indsendte ansøgning blive taget i betragtning. Alle efterfølgende 

ansøgninger, der indsendes inden for den samme tidsramme, betragtes automatisk som 

ikke-antagelige. 

 

I en fremtidig tidsramme for indgivelse kan en ansøger kun ansøge om den tjeneste, der 

ikke er tildelt inden for den forrige tidsramme for indgivelse (dvs. en ansøger, der har fået 

tildelt tjeneste 1 inden for en tidsramme, kan kun ansøge om tjeneste 2 i en efterfølgende 

tidsramme), ellers vil ansøgningen automatisk blive betragtet som ikke-antagelig. 

 

Ansøgere, der afvises fra at ansøge inden for en given tidsramme for indgivelse, kan 

ansøge igen, når en ny tidsramme for indgivelse indledes. 

 

Ansøgninger, der indgives rettidigt og opfylder kravene i dette dokument om indkaldelse 

af forslag, giver ikke nødvendigvis ansøgeren ret til at få tildelt nogen af de støtteaktioner, 

der ansøges om. Alle ansøgninger underlægges nærmere gennemgang og er med 

forbehold for tilgængelige budgetmidler. 

  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
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2. Procedure for udvælgelse af forslag 
 

Kontoret (EUIPO) er ansvarligt for evaluering og udvælgelse af forslag, der indsendes i 

forbindelse med denne indkaldelse af forslag. 

 

Evalueringsprocessen er baseret på følgende nøgleprincipper: 

✓ ligebehandling — alle forslag evalueres på samme måde i forhold til de samme 
kriterier, og 

✓ gennemsigtighed — ansøgerne får passende feedback om resultatet af 
evalueringen af deres forslag. 

 

Forslag skal opfylde kravene om antagelighed samt berettigelses-, udelukkelses- og 

udvælgelseskriterierne og vil blive vurderet ud fra tildelingskriterierne defineret nedenfor. 

 
2.1 Adgangskrav 

 

Når et forslag er indsendt, underrettes ansøgeren pr. e-mail om, at forslaget er blevet 
modtaget. Denne kvittering for modtagelse betyder dog ikke, at forslaget kan antages til 
behandling, men kun at forslaget blev modtaget i systemet. 
 
Alle indsendte forslag kontrolleres først for om de er antagelige: 
 

• Kun ansøgninger indgivet ved brug af det elektroniske ansøgningsskema (e-
formularen), betragtes som antagelige 
 

• Kun ansøgninger, der er indsendt inden fristen for indgivelse af ansøgninger (som 
omtalt i afsnit 5 — Tidsplan), betragtes som antagelige 
 

• Hvis mere end én ansøgning indgives af en ansøger inden for en given tidsramme 
for indgivelse, vil kun den først indsendte ansøgning blive taget i betragtning, og 
alle efterfølgende ansøgninger, der indgives inden for den samme tidsramme for 
indgivelse, vil automatisk blive betragtet som ikke-antagelige 

 

• Inden for en fremtidig tidsramme kan en ansøger kun søge om den tjeneste, der 
ikke allerede er tildelt (dvs. en ansøger, der får tildelt tjeneste 1 inden for en 
tidsramme, kan kun ansøge om tjeneste 2 i en efterfølgende tidsramme for 
indgivelse), ellers vil ansøgningen automatisk blive betragtet som ikke-antagelig. 

 
Forslag, der ikke opfylder nogen af de ovennævnte krav, vil blive afvist, og de berørte 
ansøgere vil blive behørigt informeret om afvisningsgrunden/-grundene. 
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2.2 Berettigelses-, udelukkelses- og udvælgelseskriterier for ansøgere 
 
Hvert enkelt forslag, der opfylder betingelserne, vurderes ud fra følgende kriterier. 
 

2.2.1 Berettigelseskriterier 
 

For at være støtteberettiget skal ansøgere være små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) som defineret i EU-henstilling 2003/361 og etableret i EU-medlemsstaterne. 
 
Webstedet for EU's beskatnings- og toldunion vil blive konsulteret for hver ansøger for at 
kontrollere, at det angivne momsnummer er gyldigt for transaktioner inden for EU. 
 

2.2.2 Udelukkelseskriterier 
 
Ansøgere, der befinder sig i visse situationer, vil blive udelukket fra proceduren (f.eks. 
ansøgere, der er under konkurs eller under likvidation, eller ansøgere, der har begået 
alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv osv.). 
 
Disse kriterier er fastsat i finansforordningens artikel 136, stk. 1, litra a) -h), og de er 
beskrevet i erklæringen i bilaget til nærværende retningslinjer. Ansøgere skal bekræfte i 
e-formularen, at de ikke befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er nævnt deri. 
 
EU's system for tidlig opdagelse og udelukkelse kan konsulteres for hver ansøger. 
 

2.2.3 Udvælgelseskriterier 
 

Ansøgerne skal have kapacitet til at gennemføre de(n) foreslåede aktion(er) og 
opretholde deres aktivitet i hele tilskudsperioden. 
 
Ovenstående kriterier (om berettigelse, udelukkelse og udvælgelse) kontrolleres 
på baggrund af en egenerklæring og passende dokumentation som følger. 
 
Ansøgerne vil blive bedt om at erklære, at de har læst den tro og love-erklæring, der er 
vedlagt indkaldelsen af forslag, og attestere, at: 
 
- ansøgeren er fuldt støtteberettiget og har kapacitet i overensstemmelse med 

kriterierne i indkaldelsen af forslag 
- ansøgeren befinder sig ikke i en af de udelukkelsessituationer, der er anført deri. 
 
Ansøgerne vil desuden blive anmodet om at fremlægge en nylig momsattest udstedt af 
deres kompetente nationale myndighed, der dokumenterer deres virksomheds juridiske 
eksistens. 
 
Kontoret forbeholder sig ret til at anmode om yderligere dokumentation for at bevise 
rigtigheden af denne erklæring. Ansøgere kan pålægges administrative sanktioner, hvis 
de erklæringer eller oplysninger, der gives som led i opfyldelsen af betingelsen for 
deltagelse i denne procedure, viser sig at være falske. 
 
Hvis der er behov for yderligere præciseringer, kan ansøgerne kontaktes i løbet af 
evalueringsprocessen. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361&locale=en
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Forslag, der ikke opfylder berettigelses-, udelukkelses- og udvælgelseskriterierne, der er 
fastlagt i indkaldelsen af forslag, afvises, og ansøgere vil blive behørigt informeret om 
afvisningsgrunden(e). 
 

2.3 Berettigelse af aktioner 
 
Kun nedennævnte aktion(er) som beskrevet i afsnit 3 (målrettede aktioner) er 
berettigede: 
 

➢ tjeneste1: IP-prædiagnosticering ("IP scan") 
➢ tjeneste 2: grundgebyrer for varemærke- og designansøgninger indgivet for 

EUIPO, Benelux-IP-kontoret og/eller for IP-kontorer i en hvilken som helst EU-
medlemsstat. 

 
Yderligere berettigelseskriterier i forhold til implementeringsperioden er angivet som 
følger. 
 

− Aktioner kører fra den første dag efter datoen for deres meddelelse (tilskudsafgørelse 
underskrevet af kontoret) til de valgte ansøgere ("startdatoen"). Aktioner, der allerede 
er anmodet om, eller som er afsluttet inden startdatoen, betragtes som ikke-
støtteberettigede. 
 

− Aktioner betragtes kun som støtteberettigede, hvis der anmodes om 
tjenesten/tjenesterne inden for 30 kalenderdage efter startdatoen for aktionen 
(meddelelse om tilskudsafgørelse underskrevet af kontoret). Aktioner, der anmodes 
om uden for denne periode, betragtes som ikke-støtteberettigede. 

 

− Aktioner slutter den 31.12.2021 ("slutdatoen"). Der skal være anmodet om 
tjenesteydelser, og de skal være gennemført, senest på denne dato. Tjenester, der 
ikke er implementeret før denne dato, betragtes som ikke-støtteberettigede. 

 
2.4 Tildelingskriterier og afsluttende kontrol af ansøgninger 

 
I forbindelse med den endelige udvælgelse vil følgende aspekter blive undersøgt først. 
 

• Enhver identificeret/identificerbar risiko for dobbeltfinansiering fra andre nationale 
kilder eller EU-kilder. 

 
Dette krav er kun opfyldt, hvis ansøgere afkrydser de relevante felter i online-
ansøgningsskemaet (e-formularen), der angiver, at de ikke har ansøgt om eller 
modtaget nogen national finansiering eller EU-finansiering til de samme tjenester 
eller en del af de tjenester, der er anmodet om i denne formular. Hvis der 
konstateres dobbeltfinansiering, afvises forslaget. 

 

• Budgetmæssige begrænsninger. 
 

Godkendelse af en ansøgning fra kontoret udgør ikke en forpligtelse til at tildele 
et tilskud svarende til det beløb, som ansøgeren har anmodet om. Det beløb, der 
anmodes om, kan under ingen omstændigheder overstige det maksimale beløb 
på 1 500 EUR. 
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I tilfælde af særskilte ansøgninger vil det beløb, der er ansøgt om, blive 
kontrolleret i forhold til det beløb, der allerede er tildelt for den tidligere tjeneste, 
for at sikre, at maksimumsbeløbet på 1 500 EUR ikke overskrides. 

 
Derefter vil ansøgningerne blive vurderet på grundlag af følgende kriterier. 
 

• "Først til mølle"-princippet. 
 
De(n) foreslåede aktion(er) skal være i overensstemmelse med de opstillede mål 
og prioriteter for indkaldelsen, og de først modtagne ansøgninger vil blive 
prioriteret, som en anerkendelse af ansøgernes motivation og hurtighed. 
Bemærk, at budgettet for hver tidsramme er begrænset. Forslagene vil blive 
finansieret i kronologisk orden på grundlag af ansøgningstidspunktet 
(registreringsnummeret), indtil budgettet er opbrugt. 

 
2.5 Endelig udvælgelse 

 
Et udvalg bestående af repræsentanter fra EUIPO vurderer resultatet af evalueringen og 
opstille lister over forslag, der anbefales til finansiering og ikke anbefales til finansiering. 
 
Derefter vedtages udvælgelsesafgørelsen med angivelse af alle forslag, der er udvalgt til 
finansiering, de respektive maksimale finansieringsbeløb pr. aktion og modtagerne af 
tilskuddet. 
 
Ansøgere, hvis forslag er udvalgt til finansiering, modtager en tilskudsafgørelse 
underskrevet af kontoret. Udkastet til tilskudsafgørelse offentliggøres på Ideas powered 
for business SME FUND-websiden. 
 
Udkastet til tilskudsafgørelsen kan ikke gøres til genstand for forhandling. Ansøgerne 
anmodes om nøje at læse udkastet, navnlig de almindelige betingelser, inden de indgiver 
et forslag. 
 
Ansøgere, der afvises for en specifik tidsramme for indgivelse af forslag, kan ansøge 
inden for en efterfølgende tidsramme for indgivelse, indtil der ikke er flere tidsrammer for 
indgivelse tilbage. 
 
  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
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3. Finansielle og kontraktmæssige betingelser 
 

3.1 Retlig forpligtelse og gennemførelse 
 
I tilfælde af et tilskud tildelt af kontoret sendes en tilskudsafgørelse, opgjort i euro, med 
en beskrivelse af de almindelige betingelser og finansieringsniveauet, til ansøgeren ad 
elektronisk vej. Afgørelsen må ikke tilbagesendes til kontoret. 
 

Ansøgerne forstår, at indgivelse af en ansøgning om tilskud indebærer accept af de 
almindelige betingelser knyttet til denne indkaldelse af forslag. Disse almindelige 
betingelser er bindende for modtageren af tilskuddet og udgør et bilag til 
tilskudsafgørelsen. 
 
➢ Tilskudsafgørelsen træder i kraft på datoen for meddelelsen af modtageren 

 
➢ Aktioner løber fra den første dag efter datoen for deres meddelelse til modtageren 

 
Modtagere kan ansøge om og betale for de valgte tjenester i tilskudsafgørelsen: 
- IP-prædiagnosticeringstjenester ("IP scan"), der er tilgængelige på de nationale 
kontorer, der tilbyder denne tjeneste 
og/eller 
- Der kan ansøges om varemærker og design hos et af EU's nationale kontorer for 
intellektuel ejendomsret (nationalt plan) og/eller hos Beneluxkontoret for intellektuel 
ejendomsret (omfatter Belgien, Nederlandene og Luxembourg — regionalt plan) eller 
hos EUIPO (omfatter alle EU-medlemsstaterne). Dette kan ske online. 
 
Modtagere skal sikre, at der blev søgt om tjenesterne inden for 30 dage efter 
aktionens start, og at de var afsluttede på tidspunktet for anmodningen om 
refundering. 
 

➢ Aktioner skal slutte senest den 31.12.2021 som specificeret i afsnit 9. 
 
Kontoret accepterer ikke ændringer af tilskudsafgørelsen i dens løbetid. Modtagerne vil 
dog kunne underrette kontoret om enhver ændring i organisationen og/eller 
bankoplysningerne, når de indgiver anmodningen om betaling af saldoen. 
 
 

3.2 Form(er) af tilskud 
 

Tilskuddet har form af en refundering af faktisk afholdte omkostninger. 
 
Tilskuddet er på højst 1 500 EUR, og det fastsættes ved at anvende en maksimal 
medfinansieringssats på de støtteberettigede omkostninger, som faktisk er afholdt og 
anmeldt af modtageren, på følgende måde: 
 

− For tjeneste 1: refundering af 75 % af de støtteberettigede omkostninger 

− For tjeneste 2: refundering af 50 % af de støtteberettigede omkostninger. 
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3.3 Støtteberettigede omkostninger 
 

Støtteberettigede omkostninger skal opfylde følgende kriterier: 

 

• De afholdes af modtageren 

• De afholdes inden for den fastsatte tidsramme for aktionen 

• De er angivet i det anslåede budget for aktionen 

• De er nødvendige for gennemførelsen af det projekt, som tilskuddet vedrører 

• De kan identificeres og verificeres — som registreret i modtagerens regnskaber 

• De opfylder de gældende skatte- og socialretlige krav 

• De er rimelige og berettigede og opfylder princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning, navnlig med hensyn til omkostningseffektivitet og produktivitet. 

 
Under behørig hensyntagen til betingelserne for støtteberettigelse, der er beskrevet 
ovenfor, er kategorierne af støtteberettigede direkte omkostninger forbundet med 
gennemførelsen af aktionen følgende: 
 
For tjeneste 1: 

• det faste antal berettigede IP-prædiagnosticeringstjenester. 

For tjeneste 2: 

• for varemærker er det grundgebyret, der betales på ansøgningstidspunktet, 
eksklusive yderligere klasser af varer og tjenesteydelser 

• for design er det grundgebyret, der betales på ansøgningstidspunktet, eksklusive 
eventuelle yderligere gebyrer for bekendtgørelse eller udsættelse. 

For begge tjenesteydelser er faste beløb og gebyrer pr. EU-land opført i bilag 2 til denne 
indkaldelse. 
 
Det faste beløb og/eller gebyrerne for tjenester, der allerede er registreret eller anmodet 
om inden startdatoen for aktionen som specificeret i tilskudsafgørelsen, betragtes som 
ikke-berettigede. 
 

3.4 Anmodning om betaling af saldoen og tilhørende bilag 
 
Modtageren skal indsende en anmodning om betaling af restbeløbet, så snart 
tjenesten/tjenesterne er implementeret og senest inden for 30 kalenderdage efter 
afslutningen af aktionen (31.12.2021). 
 
Der kan indsendes én betalingsanmodning for begge tjenester, eller modtageren kan 
indgive to separate betalingsanmodninger — én pr. tjeneste. Under alle omstændigheder 
vil højst to anmodninger blive accepteret. 
 
Modtageren kan anmode om betaling af restbeløbet, forudsat at tjenesterne blev 
anmodet om inden for 30 dage efter aktionens start og afsluttet på det tidspunkt, hvor 
rapporten forelægges. 
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Modtagerne skal anmode om refundering ved hjælp af linket til den elektroniske 
betalingsanmodningsformular i overensstemmelse med instrukserne i bilag IV til 
tilskudsafgørelsen. 
 
Oplysningerne i denne anmodningsformular skal indeholde nærmere oplysninger om 
de(n) udførte tjenesteydelse(r) og en tilhørende udgiftsopgørelse over de omkostninger, 
som modtageren rent faktisk har afholdt og anmeldt. 
 
Modtageren skal attestere, at oplysningerne i anmodningen er fuldstændige, pålidelige 
og korrekte. Modtageren skal også attestere, at de afholdte omkostninger kan betragtes 
som støtteberettigede i overensstemmelse med denne beslutning, og at anmodningen 
om betaling er underbygget med passende dokumentation, der vil blive nærmere 
specificeret i instrukserne i bilag IV til tilskudsafgørelsen. 
 
Vurderingen af anmodningen omfatter følgende elementer: 

− en evaluering af de udførte tjenester (for at kontrollere, at de svarer til de 
tjenester, der er defineret i tilskudsafgørelsen) 

− en evaluering af de erklærede udgifters støtteberettigelse: Dette inkluderer 
kontrol af støttedokumentationen. 
 

Hvis anmodningen er ufuldstændig, eller hvis der er behov for præcisering, kontakter 
kontoret modtageren for at specificere, hvilke data/formularer der skal indsendes 
sammen med de supplerende oplysninger. 
 
Betaling af restbeløbet er betinget af, at anmodningen og de ledsagende dokumenter 
godkendes. 
 

Indsendelse 

Modtagerne skal udfylde alle obligatoriske felter, uploade de ønskede bilag, acceptere 

betingelserne for indsendelse og indsende dem. 

 

Modtagerne skulle modtage bekræftelse af indsendelsen pr. e-mail. Hvis dette ikke er 

tilfældet bedes du kontakte denne mailbox: smefund.grants@euipo.europa.eu. 

 

Ingen anden form accepteres. Betalingsanmodninger, der indgives på anden måde, vil 

blive afvist. 

 

3.5 Beregning af det endelige tilskudsbeløb 
 
Det endelige tilskud beregnes på grundlag af de faktiske støtteberettigede udgifter ved 
at anvende "dobbeltloft"-reglen, hvilket begrænser tilskuddet både til procentdelen af 
de støtteberettigede omkostninger og til det maksimale beløb, der er nævnt i 
tilskudsafgørelsen. 
 
Det endelige tilskud beregnes ved at anvende procentdelen for medfinansiering af de 
støtteberettigede omkostninger, der er fastlagt i tilskudsaftalen, på de samlede faktiske 
støtteberettigede omkostninger. Dette beløb må ikke overstige det maksimale beløb for 
tilskuddet, der er fastlagt i tilskudsafgørelsen. 

mailto:smefund.grants@euipo.europa.eu
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Hvis de faktiske udgifter viser sig at være lavere end det anslåede budget, beregnes det 
faktiske tilskud på basis af procentdelen af samlede støtteberettigede omkostninger, der 
er taget højde for i tilskudsafgørelsen. Hvis de faktiske udgifter viser sig at være højere 
end de budgetterede udgifter, forhøjes tilskuddet ikke over det maksimale tilskudsbeløb, 
der er taget højde for i tilskudsafgørelsen. Det er derfor i ansøgerens interesse at indgive 
et realistisk udgiftsoverslag. 
 
Beregningen af det endelige tilskudsbeløb er som følger: 
 

ERKLÆREDE OMKOSTNINGER I RAPPORTEN 

 

MINUS omkostninger, der anses for ikke-støtteberettigede under vurderingen af en af 

følgende årsager: 

- tjenesteydelser, der ikke svarer til tjenesteydelserne, når der ansøges om tilskud, 

og når de tildeles, i bilag I til tilskudsafgørelsen 

- tjenester implementeret uden for støtteberettigelsesperioden (artikel 2.2 og 2.3 i 

tilskudsafgørelsen) 

- tjenester, der ikke anmodes om inden for 30 dage efter aktionens start (artikel 2.2 

i tilskudsafgørelsen) 

- manglende dokumentation for de anmeldte udgifter. 

 

= TOTALE STØTTEBERETTIGEDE OMKOSTNINGER 
 

X 75 % i procent af medfinansiering for tjeneste 1 (artikel 3) 

Og/eller 

X 50 % i procent af medfinansiering for tjeneste 2 (artikel 3) 
 
BEGRÆNSET til det maksimale tilskudsbeløb, der er angivet i tilskudsafgørelsen 
(artikel 3). I tilfælde af en særskilt anmodning vil dette beløb blive holdt op mod det 
beløb, der allerede er godkendt for de foregående tjenester, for at sikre, at denne 
grænse ikke overskrides. 

 

= ENDELIGT TILSKUDSBELØB TIL UDBETALING (op til 1 500 EUR) 

 

3.6 Endelig betaling 
 
Det endelige beløb for tilskuddet betales til modtagerens bankkonto (angivet i 
tilskudsafgørelsen eller ændret i anmodningen om betaling), og fristen for kontoret til at 
foretage betalingen er 30 dage. 
 
Kontoret underretter modtageren behørigt om gennemførelsen af betalingen. 
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3.7 Kontrol og revision 
 
Kontoret og/eller Den Europæiske Revisionsret, den europæiske anklagemyndighed eller 
et af dem bemyndiget organ kan når som helst i tilskudsafgørelsens løbetid og i en 
periode på tre år efter den sidste betaling foretaget af kontoret kontrollere anvendelsen 
af tilskuddet. 
 
Kontoret kan nedsætte tilskuddet i tilfælde af uregelmæssighed, svig eller misligholdelse 
af andre forpligtelser. Størrelsen af nedsættelsen vil afspejle, i hvilken grad 
gennemførelsen af aktionen ikke har været korrekt, eller hvor alvorlig misligholdelsen har 
været. 
 

3.8 Offentliggørelse og formidling af resultater 
 
Alle tilskud, der ydes i løbet af et regnskabsår, skal offentliggøres på kontorets websted 
i løbet af første halvår efter afslutningen af det regnskabsår, hvor de blev ydet. 
 
Modtageren giver kontoret tilladelse til i enhver form og gennem alle medier, herunder 
internettet, at offentliggøre følgende oplysninger: 
 

• modtagerens navn og adresse 

• tilskuddets genstand og formål 

• det tildelte beløb. 
 
Modtageren giver også kontoret tilladelse til at dele disse oplysninger med de nationale 
IP-kontorer og Europa-Kommissionen. 
 
Efter en begrundet og behørigt begrundet anmodning fra støttemodtageren fraviges 
offentliggørelsen, hvis en sådan videregivelse risikerer at true de berørte enkeltpersoners 
rettigheder og friheder som beskyttet af Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder eller skader modtagernes kommercielle interesser. 
 

3.9 Databeskyttelse 
 

Enhver besvarelse af indkaldelse af forslag involverer registrering og behandling af 
personoplysninger. Disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i 
Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 
1247/2002/EF. 
 
Personoplysninger kan registreres i Kommissionens system for tidlig opdagelse og 
udelukkelse, hvis støttemodtageren befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet 
i artikel 136 og 141 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046. 
 
Yderligere oplysninger findes i databeskyttelseserklæringen i onlineansøgningsskemaet. 
 
  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Privacy_Statement_CD_COSME_en.pdf
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4. Procedure for indsendelse af forslag 
 

4.1 Offentliggørelse 
 
Indkaldelsen af forslag er tilgængelig på SME FUND-websiden på: 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund 
 
Ansøgerne anmodes om omhyggeligt at læse alle oplysninger om indkaldelsen af forslag 
og indsendelsesproceduren. 
 

4.2 Yderligere oplysninger eller præciseringer 
 
Eventuelle specifikke spørgsmål i forbindelse med denne indkaldelse skal rettes til 
EUIPO's informationscenter på adressen: 
 
information@euipo.europa.eu 
 
Svarene på de indsendte spørgsmål offentliggøres på FAQ-listen på Ideas powered for 
business SME FUND-websiden for at sikre lige behandling af alle potentielle ansøgere. 
 
Ansøgerne opfordres til regelmæssigt at konsultere denne FAQ, der findes på 
indkaldelseswebsiden. Helpdesken vil svare individuelt på spørgsmål af teknisk art 
relateret til online-ansøgningsskemaet (e-formularen). 
 

4.3 Oprettelse af ansøgning 
 
Ansøgere skal bruge online-ansøgningsskemaet (e-formularen), der findes på websiden 
Ideas powered for business SME FUND på: 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund 
 
De forskellige dele af ansøgningsskemaet, der skal udfyldes, er. 
 

• Del I inkluderer alle ansøgeroplysninger såsom virksomhedsnavn, adresse, SMV-
type, kontaktperson, bankoplysninger og kommunikationssprog. 
 

Ansøgeren skal indsende den korrekte e-mailadresse på 

kontaktpersonen/kontaktpersonerne, da al kommunikation i forbindelse med denne 

procedure vil blive sendt elektronisk til disse kontakter. 

 

• Del II indeholder afkrydsningsfeltet for erklæringen og de obligatoriske beviser, der 
skal uploades, dvs. momsattesten og et kontoudtog. I formularen vil der være links til 
eksempler på attester fra alle medlemsstater. 

 
Kun pdf-versioner af begge former for bevis accepteres. Prøv venligst at uploade 
læselige og nyere versioner, da begge former for bevis vil blive brugt under 
udvælgelsesprocessen, ved tilskudsafgørelsen og til udførelse af betalingen. 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
mailto:information@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
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• Del III vedrører den eller de tjenester, du vil anmode om. For tjeneste 1 kan listen 
over nationale IP-kontorer, der leverer tjenesterne, ændre sig fra én tidsramme for 
indgivelse til en anden. 
 
Når du vælger tjenesteydelser, vil det samlede budget (gebyrer), som du skal betale 
ved gennemførelsen af dem, og det samlede tilskudsbeløb, der ansøges om, 
automatisk blive beregnet som følger. 
 
Det samlede budget: 
 

− for tjeneste 1 er det faste beløb, der er anført i bilag 2 for den valgte EU-
medlemsstat, 

− for service 2 er grundgebyret for varemærkeansøgninger, der er anført i bilag 
2 for EUIPO eller ganget med det eller de valgte EU-lande og/eller 
grundgebyret for design, der er anført i bilag 2 for EUIPO eller ganget med 
det eller de valgte EU-lande. 

 

Det samlede tilskud beregnes ved anvendelse af medfinansiering på 75 % af det 
samlede budget for tjeneste 1 og/eller 50 % af det samlede budget for tjeneste 2. 
Hvis resultatet overstiger det maksimale tilskud på 1 500 EUR, begrænses beløbet til 
1 500 EUR. 

 

• Del IV vedrører det budget, der beregnes automatisk på grundlag af de tjenester, der 
er udvalgt i del III, alle beløb vil være i euro (EUR), og erklæringer, der bekræfter 
tilskudsprincipperne for medfinansiering, forbud mod dobbeltfinansiering og non-
profit samt administrative sanktioner i tilfælde af falske erklæringer inden 
indsendelse. 

 

− Medfinansieringsprincip: 
Tilskud må ikke finansiere alle omkostningerne ved aktionen. Medfinansiering 
kan ydes enten ved hjælp af ansøgernes eget finansielle bidrag eller i form af 
offentlige eller private bidrag fra andre donorer. 
 

− Forbud mod dobbeltfinansiering: 
Der kan kun ydes ét tilskud til hver aktion, og der kan ikke ydes dobbelt 
national finansiering og EU-finansiering af de samme udgifter. Ansøgeren 
skal angive kilderne til og størrelsen af enhver anden støtte, der er modtaget 
eller ansøgt om i samme regnskabsår til samme aktion. 

 

4.4 Indsendelse af tilskudsansøgning 
 
Når alle oplysninger er udfyldt, og der er uploadet dokumentation, kan ansøgeren 
indsende ansøgningen. 
 
Ansøgninger skal indgives i overensstemmelse med kravene til antagelighed i afsnit 2.1 
og inden for de frister, der er angivet i afsnit 1.5. 
 

Forslag eller dele af forslag, der sendes til kontoret pr. e-mail eller i papirudgave, 
accepteres ikke. 
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Det er ikke tilladt at ændre ansøgningen, når den er indgivet. Hvis der imidlertid er behov 
for at præcisere visse aspekter eller korrigere skrivefejl, kan kontoret kontakte ansøgeren 
i løbet af evalueringsprocessen. 
 
Når forslaget er indsendt, modtager den ansøger, der har oprettet og indgivet 
ansøgningen, en automatisk bekræftelse pr. e-mail for modtagelse af ansøgningen. En 
kopi af den indsendte ansøgning vedlægges. Denne e-mail bør ikke opfattes som et tegn 
på, at forslaget opfylder betingelserne for behandling, men kun at det er indsendt. 
 

4.5 Meddelelse om og offentliggørelse af evalueringsresultaterne 
 
Ansøgere vil blive underrettet individuelt om resultaterne af evalueringsprocessen efter 
vedtagelse af tildelingsbeslutningen pr. tidsramme for indgivelse. 
 
Denne formelle underretning sendes via e-mail til de kontaktpersoner, der er angivet i e-
formularen. Det er ansøgerens ansvar at oplyse den korrekte e-mailadresse på 
kontaktpersonerne i e-formularen. 
 
Denne meddelelse vil indeholde: 

- for afviste ansøgere, årsagerne til afvisning 
- for godkendte ansøgere, kopien af tilskudsafgørelsen, behørigt underskrevet af 

kontoret, som vedhæftet fil. 
 
Listen over udvalgte ansøgninger vil blive offentliggjort på kontorets webside: 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants 
 

4.6 Kontakt 
 
Hvis du har tekniske problemer med onlineafgivelsen af din e-formularen, skal du 
kontakte EUIPO's informationscenter(information@euipo.europa.eu) via e-mail inden 
indsendelsesfristen og redegøre for problemet. Hvis du er tæt på fristen, skal du sende 
et screenshot af fejlmeddelelsen sammen med et bevis på tidspunktet for 
fejlmeddelelsen. 
 

Bilag 

 
Bilag 1 — tro og love-erklæring 
 
 
Bilag 2 — Liste over faste beløb/gebyrer pr. EU-land for begge tjenester 
 
 
Bilag 3 — Udkast til tilskudsafgørelse 
 
 
 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
mailto:information@euipo.europa.eu
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