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1 SAMLET OVERSIGT OVER INDKALDELSEN AF FORSLAG 
 

 

1.1 Indledning og baggrund 
 
Intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR'er) er afgørende for at hjælpe små og 
mellemstore europæiske virksomheder (SMV'er) med at beskytte og kommercielt udnytte 
de immaterielle aktiver, der stammer fra deres innovationsindsats. Europæiske SMV'er 
udgør over 99 % af alle europæiske virksomheder og står for 67 % af den samlede 
beskæftigelse i Europa. Derfor spiller de en afgørende rolle med hensyn til at styrke EU's 
modstandsdygtighed over for de udfordringer, vi i øjeblikket står over for, øge industriens 
konkurrenceevne, fremme EU's økonomi og forbedre de europæiske borgeres liv og 
trivsel. 
 
Med sin nuværende strategiske plan (SP2025) sigter Den Europæiske Unions Kontor for 
Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) derfor mod at få det europæiske IP-system til at 
fungere bedre for virksomheder og særligt for SMV'er. Gennem SMV-programmet, i 
overensstemmelse med den strategiske faktor 2 i SP2025, efterstræber EUIPO at gøre 
IP-tjenesterne mere tilgængelige for små virksomheder og understøtter SMV'ernes 
konkurrenceevne gennem bedre brug og beskyttelse af deres intellektuelle 
ejendomsrettigheder. 
 
Initiativet "Ideas Powered for Business SME Fund 2021", der blev lanceret af EUIPO, er 
en fælles indsats mellem EUIPO, Europa-Kommissionen og EU's nationale IP-kontorer 
som svar på de udfordringer, som europæiske SMV'er står over som følge af covid-19-
pandemien. Initiativet, der blev gennemført i hele 2021, har vist sig at være et effektivt 
værktøj til at styrke europæiske SMV'ers konkurrenceevne gennem bedre brug og 
beskyttelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder. 
 
Siden lanceringen i januar 2021 har mere end 13 000 europæiske SMV'er nydt godt af 
dette tiltag i de 27 EU-lande. Selv om initiativet er en stor succes, er det også et grundlag 
og et udgangspunkt for gennemførelsen af en forbedret version, SMV-fond 2022, hvor 
EUIPO og Europa-Kommissionen sammen foreslår en ny finansieringsordning, der er 
enklere og mere fleksibel for SMV'ernes stigende IP-behov i forbindelse med covid-19. 
 

1.2 Mål og prioriteter 
 
Små og mellemstore virksomheder udgør rygraden i den europæiske økonomi. Det 
overordnede mål med dette tiltag er at bidrage til at styrke de europæiske SMV'ers vækst 
og konkurrenceevne og dermed muliggøre en hurtigere genopretning af EU's økonomi 
og større modstandsdygtighed på trods af de udfordringer for erhvervsmiljøet, som covid-
19-pandemien har medført. 
 
Tiltaget sigter specifikt på at hjælpe europæiske SMV'er med at udnytte deres 
intellektuelle ejendomsaktiver ved at yde finansiel støtte til IP-relaterede omkostninger. 
Med denne økonomiske støtte vil de SMV'er, der måtte gennemgå en økonomisk krise, 
forhåbentlig kunne undgå at skære i udgifterne til deres IP-aktiver og/eller beskyttelsen 
af dem. I betragtning af de høje patentomkostninger og SMV'ernes begrænsede 
økonomiske ressourcer sigter tiltaget også mod at yde finansiel støtte til SMV'er til 
dækning af visse patentomkostninger. 
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Finansiering gennem SMV-fonden vil ske i form af IP-vouchers, der skal medfinansiere 
to typer tiltag: 
 

• VOUCHER 1: IP-relaterede aktiviteter (IP Scan, varemærke- og 
designbeskyttelse i og uden for EU) 

• VOUCHER 2: Patentrelaterede aktiviteter. 
 
De pågældende aktiviteter er beskrevet i afsnit 1.3 
 
Tiltagene forventes at udmøntes i følgende fordele: 
 

➢ økonomisk støtte til SMV'er under genopretning efter pandemien 
➢ øget bevidsthed om fordelene ved IP-rettigheder blandt SMV'erne i EU 
➢ øgede investeringer i IP-relaterede aktiviteter såsom IP-rådgivning og IP-

beskyttelse 
➢ større konkurrencefordel som følge af bedre forvaltning af immaterielle aktiver 

gennem øget registrering af de europæiske SMV'ers IP-aktiver 
➢ fremme af EU's mål om at støtte EU's økonomiske genopretning samt de deraf 

følgende omdømmemæssige fordele for medlemsstaternes kontorer for 
intellektuel ejendomsret og EU. 

 
 

1.3 Støtteberettigede aktiviteter 
 
 
a) IP Scan – revision af prædiagnostiske IP-tjenester (IPPDA) – VOUCHER 1 

 
IP Scan – revision af prædiagnostiske IP-tjenester (IPPDA) er tænkt som rådgivning til 
SMV'er om intellektuel ejendomsrettigheders potentiale med hensyn til at udvikle deres 
forretning. Rådgivningen varetages af eksperter udpeget af medlemsstaternes 
deltagende IP-kontorer, under deres koordinering og efter anmodning fra modtageren. 
 
For IP Scan skal SMV'en være etableret i en EU-medlemsstat, hvor der kan udføres 
gyldige IP Scans. Listen over disse medlemsstater findes i bilag 1. 
 
 
b) Varemærke- og designbeskyttelse i EU (nationalt, regionalt og EU-plan) – 

VOUCHER 1 
 
Støtteberettigede IP-rettigheder er varemærker og design, der indgives direkte og 
elektronisk (hvor muligt) til EUIPO og medlemsstaternes IP-kontorer, herunder Benelux-
kontoret for intellektuel ejendom (BOIP). 
 
Hvor det er muligt, skal SMV'erne gøre brug af eFiling for at sikre ansøgningernes 
overensstemmelse med den harmoniserede database eller DesignClass og den 
øjeblikkelige betaling af ansøgningsgebyrerne (f.eks. Fast Track-ansøgningsskemaer 
hos EUIPO). 
 
Anvendelsesområdet omfatter varemærke- og designgebyrer for erhvervelse af 
varemærke- eller designbeskyttelse i EU (herunder ansøgning, klasse, undersøgelse, 
registrering, offentliggørelse og i givet fald udsættelse af publiceringsgebyrer). 
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c) Varemærke- og designbeskyttelse uden for EU – VOUCHER 1 

 
For at støtte SMV'ernes vækst i EU på en mere international skala omfatter de 
støtteberettigede gebyrer internationale varemærker og design, der anvender de 
systemer, der administreres af WIPO. 
 
De gebyrer, der skal refunderes, er dem, der opkræves for ansøgninger (herunder 
grundgebyrer, designeringsgebyrer og efterfølgende designeringsgebyrer) inden for: 
 
• det internationale varemærkesystem (Madrid-systemet) 
• det internationale designsystem (Haag-systemet). 
 
designeringsgebyrer for EU-lande er ikke omfattet, og det samme gælder 
håndteringsgebyrer pålagt af det oprindelige kontor. 
 
d) Patentgebyrer for national patentbeskyttelse – VOUCHER 2 

 
De støtteberettigede gebyrer er dem, der opkræves af medlemsstaternes IP-kontorer for 
registrering af nationale patenter, herunder retsafgifter, undersøgelsesgebyrer, 
prøvningsgebyrer og publiceringsgebyrer. 
 
For at nyde fordel af et patentrelateret aktivitet skal SMV'erne til orienteringsformål oplyse 
om de har modtaget et IP Scan-certifikat fra en national IP Scan-udbyder i en EU-
medlemsstat, eller om de har modtaget Horizon IP Scan. SMV'erne opfordres til først at 
ansøge om en IP Scan for at maksimere fordelene ved de patentrelaterede aktiviteter. 
 
 

1.4 Disponibelt budget samt finansieringsregler 
 
Det samlede disponible budget for medfinansiering af tiltag under denne indkaldelse af 

forslag anslås til 16 000 000 EUR, inden for de grænser, der er anført i nedenstående 

tabel: 

 

TYPE TILTAG BUDGET MAKSIMALT 
BELØB FOR 
VOUCHEREN 

BEVILLINGER 

Voucher 1 – IP-
relaterede aktiviteter  

15 000 000 EUR  1 500 EUR  Baseret på antal 
deltagere 

Voucher 2 – Patenter 

  

1 000 000 EUR  750 EUR  Baseret på antal 
deltagere 

 

Hver SMV kan maksimalt anmode om én Voucher 1 og én Voucher 2, og følgende 

finansieringsregler vil gælde for hver type aktivitet: 
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TYPE AKTIVITETER PROCENTSATS FOR 
REFUNDERING OG 

STØTTEBERETTIGEDE 
OMKOSTNINGER 

FINANSIERINGSORD
NING 

Voucher 1 

IP SCANS 

 

90 % 

af det beløb, der er betalt for en IP 
Scan og op til 90 % af det 
maksimale beløb pr. EU-

medlemsstat som fastsat i bilag 1 

faktiske omkostninger 

VAREMÆRKER OG 
DESIGN I EU 

75 % 

af støtteberettigede gebyrer for 
regionale eller nationale 

varemærker/design eller EU-
varemærke/-registreret 

fællesskabsdesign (gebyrer for 
ansøgning, klasse, undersøgelse, 

registrering, publicering og 
udsættelse af publicering) 

faktiske omkostninger 

VAREMÆRKER OG 
DESIGN UDEN FOR EU 

50 % 

af støtteberettigede gebyrer for 
Madrid- eller Haag-ansøgninger, 

herunder grund- og 
designeringsgebyrer for ikke-EU-

lande 

faktiske omkostninger 

Voucher 2 

NATIONALE PATENTER 

  

50 % 

af støtteberettigede gebyrer for 
registrering af et nationalt patent 
(gebyrer for ansøgning, søgning, 

undersøgelse, registrering og 
publicering) 

faktiske omkostninger 

 

1.5 Tidsplan 
 
Indkaldelsen af forslag sker inden for nedenstående foreløbige tidsramme: 
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Indkaldelsesperiode fra den 10. januar 2022 til den 16. december 

2022 

Start på vurdering af indgivne 

ansøgninger  

ugentlig afbrydelse: hver fredag 

Vurdering og meddelelse af resultater 10 hverdage fra afbrydelse 

 

Den ugentlige afbrydelse betyder, at alle de ansøgninger, der er indgivet i løbet af den 
foregående uge, vil blive vurderet. 

I tilfælde af at kontoret kontakter ansøgeren under vurderingen for at bede om 
supplerende oplysninger, træder suspensionen af vurderings- og meddelelsesperioden i 
kraft på den dato, hvor kontoret sender anmodningen. Perioden løber igen fra den dato, 
hvor de ønskede oplysninger eller reviderede dokumenter modtages. 
 

Hvis alle midler opbruges inden udløbet af indkaldelsesperioden, lukkes 

onlineansøgningssystemet (e-formularen), og ansøgerne informeres om lukningen 

på webstedet. 

 

1.6 Hvem kan få voucheren 
 

For at være støtteberettiget skal ansøgere være små og mellemstore virksomheder, der 

er etableret i en EU-medlemsstat. 

 

"Små og mellemstore virksomheder (SMV)": en mikro, lille eller mellemstor virksomhed 

som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen 

af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder1, der: 

 

- udøver en økonomisk aktivitet, uanset dens retlige form, (herunder især 

enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder, der udøver 

håndværksmæssige aktiviteter eller andre aktiviteter, samt personselskaber eller 

foreninger, der regelmæssigt udøver en økonomisk aktivitet), baseret på følgende 

tærskler: 

 

1 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36. 

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en
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En juridisk enhed anses for at udøve økonomisk aktivitet, hvis den påviseligt er involveret 

i en form for handel eller aktivitet, der udføres mod betaling eller af pekuniær interesse 

på markedet. Generelt er enhver aktivitet, der består i (direkte eller indirekte) at tilbyde 

varer eller tjenesteydelser på et givet marked, en økonomisk aktivitet. 

 

I e-formularen skal ansøgerne erklære at være en SMV etableret efter ovennævnte regler 

og vil blive bedt om at uploade et momsdokument eller bevis på nationalt skattenummer 

(TIN) fra den kompetente nationale myndighed. 

 

Modtagerne skal selv erklære, at vedkommende ikke har og ikke vil modtage støtte fra 

andre EU-ordninger til de samme aktiviteter. 

 

Ansøgeren kan tillade en ekstern repræsentant (tredjemand) at indgive ansøgningen på 

sine vegne. I så fald skal ansøgeren udfylde og underskrive erklæringen på bilag 3 til 

denne indkaldelse af forslag. 

 

 

1.7 Sådan får du voucheren 
 

Vouchers har ikke tilbagevirkende kraft, omkostninger til aktiviteter udført før 

modtagelse af voucheren kan ikke refunderes. 

 

Følgende bestemmelser gælder: 

 

1. Ansøgninger skal indgives elektronisk inden for indkaldelsesperioden (se afsnit 

1.5 tidsplan). Ansøgninger på papir vil IKKE blive godkendt. 
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Ved udfyldelse af ansøgningen kan ansøgerne ansøge om Voucher 1, Voucher 2 eller 

begge dele. 

 

En ansøger kan kun indgive en ny ansøgning, hvis: 

- den tidligere ansøgning blev afvist eller 

- vedkommende ønsker at ansøge om den voucher, der ikke blev anmodet om i 
den første ansøgning (dvs. en ansøger, der har fået tildelt Voucher 1, kan kun 
ansøge om Voucher 2 og omvendt). 

 

2. Kontoret undersøger de indgivne ansøgninger og anmoder om yderligere 

præciseringer, hvis det er nødvendigt. Ved ansøgningen godtages, vil ansøgeren 

modtage en tilskudsafgørelse. Ved afslag vil ansøgeren modtage en begrundelse for 

afslaget. 

 

3. Modtagere må først påbegynde gennemførelsen af de relaterede aktiviteter fra 

datoen for meddelelsen om tilskudsafgørelsen. Se afsnit 4 for yderligere oplysninger. 

 

4. Anmodninger om refundering vil blive undersøgt og, hvis de godkendes, betalt af 

kontoret inden for 30 dage fra datoen for modtagelsen af anmodningerne. Udbetalinger 

vil blive trukket fra voucherbeløbet, og den samlede sum af udbetalinger må ikke 

overstige tilskuddets maksimumsbeløb. 

 

Nærmere information vil blive offentliggjort på SMV-fondens websted for at sikre, at alle 

ansøgere behandles ens og har adgang til den samme information. 

 

2 INDGIVELSESPROCEDURE 
 
 

 

2.1 Sådan indgives en ansøgning 
 
Ansøgere skal bruge online-ansøgningsskemaet (e-formularen), der findes på websted 
Ideas powered for business SME FUND på: 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund 

 
Forslag, der sendes til kontoret pr. e-mail eller i papirudgave, accepteres ikke. 
 
Indgivelsen foregår i to trin: 
 
a) Oprettelse af en brugerkonto 
 
For at bruge e-formularen (den eneste måde at ansøge på) skal ansøgere først oprette 
en loginbrugerkonto hos EUIPO. 
 
Når loginbrugerkontoen er oprettet, vil ansøgeren få adgang via et link til e-formularen, 
som muliggør oprettelse og indgivelse af ansøgningen. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund


Indkaldelse af forslag GR/001/22 

 

 

 Retningslinjer for ansøgere Side 10 af 17 

 

 

 
b) Indgivelse af ansøgningen 
 
Indgivelse af en ansøgning kan udføres med nogle få enkle trin. SMV'erne skal: 
 

• vælge hvilke vouchers de er interesserede i 
 

• udfylde alle obligatoriske felter vedrørende ansøgeroplysninger, såsom 
virksomhedsnavn, adresse, SMV-type, kontaktperson, bankoplysninger og et eller 
flere kommunikationssprog 
 

Vær venligst opmærksom på at anføre den korrekte e-mailadresse på 

kontaktpersonen, da al kommunikation i forbindelse med denne procedure vil 

blive sendt elektronisk til denne kontakt. 

 

• uploade de obligatoriske bilag, såsom moms- eller TIN-attest og et kontoudtog fra 
banken. I formularen vil der være links til eksempler på attester fra alle 
medlemsstater. Hvis en ekstern repræsentant indgiver ansøgningen, skal 
erklæringen (se bilag 3), der er underskrevet af SMV'en, uploades. 

 

Upload venligst læselige og nyere versioner, da begge former for bevis vil blive 
brugt under vurderingsprocessen, som støtte for tilskudsafgørelsen og til 
udførelse af betalingen. 

 

• før indgivelse bekræfte erklæringerne om tilskudsprincipperne for medfinansiering, 
forbud mod dobbeltfinansiering og om administrative sanktioner i tilfælde af falske 
erklæringer. 

 
Når alle oplysninger er anført, og der er uploadet bilag, kan du indgive din ansøgning. 
 
Når et forslag er indgivet, underrettes ansøgeren pr. e-mail om, at forslaget er blevet 

modtaget. En kopi af den indgivne ansøgning vedlægges. Denne bekræftelse på 

modtagelse betyder dog ikke, at forslaget kan antages til behandling, men kun at 

forslaget er blevet indgivet til EUIPO. 

 

Hvis du ikke modtager denne bekræftelses-e-mail inden for en time, skal du straks 
derefter kontakte følgende mailbox: information@euipo.europa.eu 
 
Hvis der er behov for at præcisere visse aspekter eller korrigere skrivefejl, kan kontoret 
kontakte SMV'en i løbet af vurderingsprocessen. 
 

2.2 Kontakt i indgivelsesperioden 
 
Eventuelle specifikke spørgsmål i forbindelse med denne indkaldelse skal rettes til 
EUIPO's informationscenter på adressen: information@euipo.europa.eu 
 
eller ring direkte på +34 96 513 9100 
 

mailto:information@euipo.europa.eu
mailto:information@euipo.europa.eu
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Se venligst først FAQ-afsnittet, da kontoret vil bruge den til regelmæssigt at 
offentliggøre svar på alle indgivne spørgsmål for at sikre, at alle potentielle 
ansøgere behandles ens. 

 

2.3 Beskyttelse af personoplysninger 
 
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 modtageren 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. 

 

 

3 TILDELINGSPROCEDURE 
 

Kontoret (EUIPO) er ansvarligt for vurdering og udvælgelse af forslag, der indgives i 

forbindelse med denne indkaldelse af forslag. 

 

Vurderingsprocessen er baseret på følgende nøgleprincipper: 

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

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

 

3.1 Antagelighedskrav 
 

Alle ansøgninger kontrolleres først for at se, om de kan antages. Formålet med kontrollen 
er at vurdere: 

- om ansøgningen er indgivet elektronisk ved hjælp af det elektroniske 
ansøgningsskema (e-formularen) 

- om den er indgivet inden fristen (se afsnit 1.5 – Tidsplan) 

- om ansøgningen er komplet 

- om der ikke allerede er udstedt en lignende voucher til samme ansøger. 
 

3.2 Kontrol af støtteberettigelse 
 
Støtteberettigelse omfatter: 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/help-sme-fund-2022
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Privacy%20Statement_CDSMEFUND2022_da.pdf
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• Ansøgeres støtteberettigelse: Ansøgere, der ikke er en lille og mellemstor 
virksomhed (SMV) som defineret i EU-henstilling 2003/361 etableret i en af EU-
medlemsstaterne, betragtes ikke som støtteberettigede. 
 

• Udelukkelseskriterier: Ansøgere vil i visse situationer blive udelukket (f.eks. 
ansøgere, der er konkurs eller under afvikling, ansøgere, der har gjort sig skyldige 
i alvorlige faglige forsømmelser osv.). 
 
Situationer, der berettiger til udelukkelse, er fastsat i finansforordningens (2) 
artikel 136, stk. 1, litra a)-h), og de er beskrevet i bilag 2 til de nærværende 
retningslinjer. EU's system for tidlig opdagelse og udelukkelse kan konsulteres for 
at kontrollere hver ansøgers status. 
 

• Udvælgelseskriterier: Ansøgere, der ikke har kapacitet til at opretholde deres 
aktivitet i hele tilskuddets varighedsperiode for at gennemføre de 
støtteberettigede aktiviteter beskrevet i afsnit 1.3., vil ikke blive betragtet som 
støtteberettigede ansøgere. 
 

Ovenstående kriterier (om berettigelse, udelukkelse og udvælgelse) kontrolleres 
på baggrund af en egenerklæring og/eller passende dokumentation som følger. 
 
Ansøgerne vil blive bedt om at erklære, at de har læst tro og love-erklæringen i e-
formularen, og attestere, at: 
 

- ansøgeren er fuldt ud støtteberettiget og har den kapacitet, der kræves i henhold 

til kriterierne i indkaldelsen af forslag 

- ansøgeren ikke befinder sig i en af de deri nævnte situationer, som medfører 

udelukkelse. 

 
Ansøgerne vil desuden blive anmodet om at fremlægge en nylig moms- eller TIN-attest 
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 
vurderingsprocessen. 
 
Forslag, der ikke opfylder kravene til antagelighed eller støtteberettigelse, vil blive 
afvist, og ansøgerne vil blive behørigt informeret om afvisningsgrunden/-
grundene. 
 

 
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle 

regler vedrørende Unionens almindelige budget. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361&locale=en
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3.3 Vurdering/endelig udvælgelse 
 
Antagelige og støtteberettigede forslag vurderes på grundlag af følgende kriterier: 
 

• Eventuelle identificerede/identificerbare risici for dobbeltfinansiering fra 
EU-ordninger eller andre EU-finansierede nationale ordninger for de 
samme aktiviteter. 

 
Dette krav er kun opfyldt, hvis ansøgere afkrydser det relevante felt 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. Hvis der konstateres dobbeltfinansiering, afvises forslaget. 
 

• Først til mølle-princip 
 
De(t) foreslåede tiltag 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. Forslagene vil blive finansieret i 
kronologisk rækkefølge på grundlag af ansøgningsdato og -klokkeslæt 
(registreringsnummeret), indtil budgettet er opbrugt. 
 
I løbet af vurderingen vil der blive udarbejdet en liste over de forslag, der anbefales til 
finansiering. Der vil blive udarbejdet en anden liste over de forslag, der har fået afslag på 
støtte. 
 
Tildelingsafgørelsen vedtages herefter. Af listen vil fremgå alle forslag, der er udvalgt til 
finansiering, de respektive maksimale finansieringsbeløb pr. tiltag og modtagerne af 
tilskuddet. 
 

3.4 Meddelelse om resultatet 
 
Ansøgere vil blive underrettet individuelt om resultaterne af vurderingen efter vedtagelse 
af tildelingsafgørelsen. 
 
Ansøgere, hvis forslag afvises, vil blive behørigt informeret om 
begrundelsen/begrundelserne for afvisningen. 
 
Ansøgere, hvis forslag er udvalgt til finansiering, vil modtage en tilskudsafgørelse 
underskrevet af kontoret, udfærdiget i euro og med detaljerede oplysninger om de 
generelle betingelser og finansieringsniveauet. Afgørelsen må ikke tilbagesendes til 
kontoret. 
 
Den model til tilskudsafgørelse, der findes i bilag 4, er ikke til forhandling. Ansøgerne er 
indforståede med, at indgivelse af en ansøgning om tilskud indebærer accept af 
bestemmelserne i de nærværende retningslinjer, tilskudsafgørelsen og de generelle 
betingelser. 
 
Denne formelle meddelelse sendes via e-mail til den kontaktperson, der er angivet i e-
formularen. Det er ansøgerens ansvar at angive en gyldig e-mailadresse for kontakten i 
e-formularen. 
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3.5 Offentliggørelse og formidling af resultater 
 
Alle tilskud, der tildeles i løbet af et regnskabsår, kan offentliggøres på kontorets websted 
i løbet af første halvår efter afslutningen af det regnskabsår, hvor de blev tildelt. 
 
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 modtageren fraviges 
offentliggørelsen, hvis en sådan videregivelse risikerer at true de berørte enkeltpersoners 
rettigheder og friheder eller skader modtagernes kommercielle interesser. Dette er i 
overensstemmelse med den beskyttelse, som Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder yder. 
 
 

4 PROCEDURE FOR GENNEMFØRELSE AF TILSKUDSAFGØRELSEN 
(VOUCHER) 

 
Tilskudsafgørelsen træder i kraft på den dato, hvor den meddeles modtageren 
("startdatoen"). 
 
Tilskudsafgørelsen er opdelt i følgende to perioder: 
 

− Aktiveringsperiode 
 
Aktiveringsperioden løber i en periode på 4 måneder fra dagen efter startdatoen. 
 
Voucheren skal aktiveres inden for denne periode med mindst én aktivitet iværksat og 
den tilsvarende betalingsanmodning indgivet af modtageren. 
 
I tilfælde af at denne første anmodning om betaling afvises af kontoret, vil modtagerne 
blive underrettet om manglende aktivering af voucheren. Der kan derefter indgives endnu 
en anmodning om betaling, stadig inden for aktiveringsperioden, for at aktivere den. 
 
Aktivering af voucheren udløser gennemførelsesperioden (se følgende underafsnit). 
 
Aktiveringsperioden kan forud for udløb forlænges i en periode på 2 måneder på samme 
betingelser ved indgivelse af anmodning om forlængelse. Denne forlængelse vil blive 
givet automatisk ved modtagelse af anmodningen om forlængelse, forudsat at den er 
modtaget af kontoret inden udløbet af aktiveringsperioden. 
 

− Gennemførelsesperiode 
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Gennemførelsesperioden starter den første dag efter aktiveringen i en periode på op til 
6 måneder for Voucher 1 og op til 12 måneder for Voucher 2. I denne periode kan 
modtagerne gennemføre de aktiviteter, der er omfattet af deres voucher(s) og indgive de 
relevante anmodninger om betalinger. 
 
Den samlede gennemførelsesperiode må under ingen omstændigheder overstige 6 
måneder for Voucher 1 og 12 måneder for Voucher 2. 
 
Voucheren udløber: 

• ved udløbet af aktiveringsperioden, hvis der ikke er indgivet nogen 
anmodning om betaling ("udløbsdatoen") eller 

• ved udløbet af gennemførelsesperioden ("slutdatoen"). 
 
Yderligere 30 dage efter voucherens slutdato er kun tilgængelige for at kunne anmode 
om betaling. 
 
Kontakt inden for gennemførelsesperioden 
 
Eventuelle specifikke spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af tilskudsafgørelsen 
(voucheren) kan rettes til EUIPO eller til kontakterne i de nationale kontorer for intellektuel 
ejendomsret, som vil blive overført til modtagerne i den individuelle meddelelse om 
tilskudsafgørelsen. 
 

5 PROCEDURE FOR ANMODNING OM BETALING 
 
 

5.1 Indgivelse af betalingsanmodninger 
 
Modtagere skal anmode om udbetaling af voucheren ved at bruge linket til den 
elektroniske betalingsanmodningsformular, der er tilgængelig i brugerområdet. 
 
Oplysningerne indgivet i denne betalingsanmodningsformular skal give nærmere 
oplysninger om de(n) leverede tjenesteydelse(r) og indeholde et tilhørende regnskab 
over de omkostninger, som modtageren rent faktisk har afholdt og anmodet om refusion 
for. 
 
Modtageren skal attestere, at oplysningerne i anmodningen er fuldstændige, pålidelige 
og korrekte. Modtageren skal også attestere, at de afholdte omkostninger er 
støtteberettigede, og at anmodningen om betaling er underbygget med passende 
dokumentation. 
 

Bemærk venligst, at når det samlede beløb på voucheren er brugt, vil der ikke være 
mulighed for yderligere anmodning om betaling. 

 

5.2 Vurdering af betalingsanmodninger 
 
Betalingen er betinget af, at anmodningen og de ledsagende dokumenter godkendes. 
 
Vurderingen af anmodningen omfatter følgende elementer: 
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− en vurdering af de udførte aktiviteter (for at kontrollere, at de svarer til de 
aktiviteter, der er defineret i indkaldelsen af forslag og fastsat i 
tilskudsafgørelsen) 

− en vurdering 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 indgives sammen 
med de supplerende oplysninger. 
 
Erklærede gebyrer kan anses for ikke-støtteberettigede ved vurderingen af en af 

følgende årsager: 

- tjenester, der ikke svarer til de støtteberettigede aktiviteter 

- tjenester gennemført uden for voucherens gyldighedsområde 

- manglende bilag for de anmeldte udgifter. 

 

Kontoret beregner det berettigede beløb som følger: 
 
Trin 1 — Det anvender refunderingssatsen på de støtteberettigede omkostninger, der er 
fastsat i afsnit 1.4. 
Trin 2 — Det trækker det berettigede beløb fra det beløb, der stadig er disponibelt på 
voucheren. 

 

Betalinger er BEGRÆNSET til det maksimale tilskudsbeløb, der er angivet på voucheren. 
I tilfælde af flere anmodninger vil dette beløb blive kontrolleret i forhold til det beløb, der 
allerede er accepteret for de tidligere aktiviteter. 

 

5.3 Betalingsudførelsesperiode 
 
Det berettigede beløb betales til modtagerens bankkonto (angivet i ansøgningen eller 
ændret i anmodningen om betaling), og fristen for kontoret til at foretage betalingen er 30 
dage fra modtagelse af betalingsanmodningen. 
 
Denne betalingsfrist suspenderes, når kontoret anmoder om yderligere oplysninger fra 

modtagerne. En suspension træder i kraft på den dato, kontoret sender denne 

anmodning. Den resterende betalingsperiode genoptages fra den dato, hvor de ønskede 

oplysninger eller bilag modtages og valideres af kontoret. 

 
Kontoret underretter elektronisk modtageren behørigt om gennemførelsen af betalingen. 
 

 
5.4 Efterfølgende verifikationer — Uregelmæssigheder og/eller falske 

erklæringer 
 

EUIPO og/eller andre EU-organer (Den Europæiske Revisionsret, Den Europæiske 
Anklagemyndighed, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) eller et 
organ, der er bemyndiget af dem) forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at udføre 
kontroller, fornyet prøvelse, revisioner eller undersøgelser. 
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Hvis deltagerne allerede har modtaget EU-finansiering til de samme aktiviteter som dem, 
for hvilke der anmodes om betaling på voucheren, vil uretmæssigt udbetalte beløb blive 
inddrevet. 
 
I tilfælde af uregelmæssigheder eller falske erklæringer kan deltagerne desuden blive 
idømt bøder og udelukket fra fremtidig finansiering (tilskud/udbud, præmier, 
bidragsaftaler osv.; se artikel 135 til 145 i EU's finansforordning). Derudover kan Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) blive informeret. 
 

Bilag 

 
Bilag 1 — Liste over maksimumsbeløb pr. EU-land for IP SCAN 
 
 
Bilag 2 — Udelukkelsessituationer 
 
 
Bilag 3 — Erklæring for repræsentanter 
 
 
Bilag 4 — Modeller til tilskudsafgørelse (VOUCHER) 


