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Alicante, 10. junij 2020 
 

Razpis za prijavo interesa za zagotovitev pro bono storitev na 
področju intelektualne lastnine za mala in srednja podjetja 

(MSP) (1) 
 

1. Ozadje 
 

V okviru sedanje krize zaradi bolezni COVID-19 si institucije in organi EU prizadevajo 
podpirati in zagnati gospodarstvo v skladu z evropskimi prednostnimi nalogami ter 
zagotavljati solidarnost EU z MSP. Mala in srednja podjetja predstavljajo 99 % vseh 
podjetij v EU. 

 

Urad EUIPO želi sestaviti seznam odvetniških pisarn, odvetnikov in specialistov, 
ki se ukvarjajo z intelektualno lastnino, ki so pripravljeni ponuditi brezplačne pro 
bono storitve na področju intelektualne lastnine za MSP v državah članicah 
Evropske unije (EU) (2). 

 
V tem razpisu za prijavo interesa pro bono storitve sestavljajo katere koli dejavnosti iz 
odstavka 4. 

 
Opredelitev MSP, ki se uporablja v okviru tega razpisa za prijavo interesa, je 
določena v Smernicah Komisije za opredelitev MSP 2015, ki temeljijo na 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES. 

 

Pomembno obvestilo: v ta razpis za prijavo interesa so načeloma vključene vse pro 
bono storitve na področju intelektualne lastnine. Te storitve niso zamenljive s storitvami 
alternativnega reševanja sporov (ARS), ki jih nudi urad EUIPO (3). 

 

(1) Ta razpis za prijavo interesa ni namenjen vzpostavitvi seznama ponudnikov ali predhodno izbranih kandidatov v 
skladu z oddelkom 13 Priloge I k Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046. Strokovnjaki, vključeni v skupino, bodo vzpostavili 
svoje delovno razmerje neposredno s tistimi MSP, ki bodo izkoristila njihove brezplačne pro bono storitve. Za ta razpis 
za prijavo interesa bodo veljala enaka načela, kot so določena v zgoraj navedeni uredbi, tj. načela preglednosti, enake 
obravnave in sorazmernosti. 
(2) Udeležba v tem razpisu za prijavo interesa je pod enakimi pogoji odprta za vse fizične in pravne osebe, ki spadajo 
na področje uporabe Pogodb. To vključuje vse pravne subjekte, registrirane v EU, in vse fizične osebe, ki imajo kraj 
poslovanja ali zaposlitve v EU. 
Prijavitelji iz Islandije, Norveške in Lihtenštajna lahko v celoti sodelujejo na enotnem trgu v okviru Sporazuma o 
Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) in imajo zato enak dostop do tega razpisa za prijavo interesa. 
Za britanske prijavitelje: Združeno kraljestvo od 1. februarja 2020 ni več država članica EU. Vendar se v skladu s 
členom 126 in členom 127(1) Sporazuma o izstopu med EU in Združenim kraljestvom pravo EU še naprej uporablja za 
Združeno kraljestvo in v njem v prehodnem obdobju, ki se bo končalo 31. decembra 2020. Ta shema je tako razširjena 
na MSP in zastopnike, ki so bili v navedenem prehodnem obdobju ustanovljeni v Združenem kraljestvu. 
(3) Pro bono storitev na področju intelektualne lastnine ne gre zamenjevati s storitvijo alternativnega reševanja sporov 
(ARS). 
V času krize zaradi bolezni COVID-19 urad EUIPO ponuja posebno nepravno storitev, da bi MSP lahko sprejela 
informirano odločitev o tem, kateri mehanizem za reševanje sporov bodo izbrala za reševanje morebitnih sporov pred 
uradom EUIPO. 
Ta posebna nepravna storitev se imenuje ARS, MSP pa jo lahko izberejo v naslednjih postopkih pred uradom EUIPO: 
postopki z ugovorom (po obdobju mirovanja za MSP brez zastopništva); postopki izbrisa; postopki za ugotovitev 
ničnosti; pritožbeni postopki. Storitev ARS ni zajeta v sedanjo pobudo pro bono storitev na področju intelektualne 
lastnine. 
Namen storitve ARS je obveščanje malih in srednjih podjetij o naslednjih mehanizmih poravnave, ki so na voljo pri 
uradu EUIPO ali drugje: mediacija, sprava, pomoč pri pogajanjih, zgodnje nepristransko ocenjevanje in (nezavezujoče) 
imenovanje izvedencev. 

http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/about-euipo
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
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2. Namen tega razpisa za prijavo interesa 
 
Vzpostavitev skupine strokovnjakov (ponudnikov pro bono storitev na področju 
intelektualne lastnine), ki se zanimajo za zagotavljanje pro bono storitev iz odstavka 4 
za MSP s sedežem v državi članici EU (4) v zadevah, povezanih z intelektualno 
lastnino. 

 
Za vključitev v skupino bodo morali prijavitelji izpolnjevati zahteve za upravičenost 
(glejte odstavek 3) in izpolniti obrazec za sodelovanje. 

 

Skupina strokovnjakov bo objavljena na spletni strani urada EUIPO v obliki seznama. 
Za vključitev v ta objavljeni seznam bodo morali prijavitelji sprejeti ustrezno možnost v 
obrazcu. V nasprotnem primeru bo urad EUIPO interno hranil imena, ki bodo 
uporabljena v postopku dodeljevanja primerov. 

 

3. Zahteve za upravičenost do vključitve v skupino ponudnikov pro 
bono storitev 

 

Prijavitelji bodo morali v spletnem obrazcu izpolniti in predložiti častno izjavo, s katero 
bodo potrdili, da izpolnjujejo naslednje zahteve: 

 
• njihov kraj poslovanja ali zaposlitve je v državi članici EU (5) in 

• imajo pravico do zastopanja fizičnih ali pravnih oseb v zadevah v zvezi z 
intelektualno lastnino pred uradom EUIPO, Evropskim patentnim uradom, 
Uradom Beneluksa za intelektualno lastnino ali glavnim uradom za industrijsko 
lastnino države članice EU (6). 

 
Urad EUIPO si pridržuje pravico, da preveri veljavnost izjav, tako da kadar koli 
zahteva dokumentarna dokazila v zvezi z zgoraj navedenimi zahtevami. 

 
Če prijavitelj obrazca ne izpolni ali ne izpolni katere koli od zgoraj navedenih zahtev, 
ne bo vključen v seznam. 

 
Za zastopnike, vpisane v sezname v skladu s členom 120(1)(b) Uredbe o blagovni 
znamki Evropske unije ali členom 78(4) delegirane uredbe Komisije, se šteje, da 
izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve, in jim ni treba predložiti častne izjave. 

 
 
 

 

Vsa vprašanja glede storitve ARS pošljite na e-naslov BoA-ADRS@euipo.europa.eu. 
Eden od mogočih izidov storitve ARS je, da se malim in srednjim podjetjem svetuje, naj se obrnejo po pro bono pomoč 
na področju intelektualne lastnine ali poiščejo pravni nasvet. 
Pro bono storitve na področju intelektualne lastnine lahko vključujejo strokovno zastopanje MSP v katerem koli od 
zgoraj navedenih mehanizmov poravnave in lahko vključujejo tudi svetovanje o mogočih mehanizmih poravnave v 
obdobju mirovanja (v postopkih z ugovorom) in v primerih, ko so stranke zastopane. 
(4) Pravne osebe morajo biti registrirane v državi članici EU/EGP. 
(5) Pravne osebe morajo biti registrirane, fizične osebe pa morajo imeti kraj poslovanja ali zaposlitve v državi članici 
EU/EGP. 
(6) Enako velja za katero koli državo članico EU/EGP. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:BoA-ADRS@euipo.europa.eu
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4. Vrsta in količina storitev 
 
Vsak prijavitelj navede vrsto podpore za intelektualno lastnino, ki jih sme in ki jih je 
pripravljen nuditi MSP v okviru sheme pro bono v skladu z veljavno nacionalno 
zakonodajo: 

• pomoč pri razumevanju, katere pravice intelektualne lastnine so najboljše 
za stranko; 

• pomoč pri pripravi vloge za pravice intelektualne lastnine; 

• zastopanje v sodnih postopkih (nacionalno in/ali evropsko sodišče); 

• priprava komercialne/pravne dokumentacije za intelektualno lastnino (tj. 
sporazumi, kot so licence, prenos pravic intelektualne lastnine itd.); 

• strategija za monetizacijo pravic intelektualne lastnine; 

• poslovne revizije intelektualne lastnine; 

• carinske zadeve v zvezi z intelektualno lastnino in drugi ukrepi za 
uveljavljanje pravic intelektualne lastnine; 

• pomoč v postopkih pred uradom za intelektualno lastnino (7); 

• pomoč MSP, katerega pravice intelektualne lastnine uporabljajo tretje 
osebe brez dovoljenja; 

• pomoč MSP, ki je obtoženo uporabe pravic intelektualne lastnine brez 
dovoljenja; 

• druge zadeve v zvezi z intelektualno lastnino. 
 
Prav tako določijo značilnosti in pogoje za zagotavljanje takih storitev. 

 

5. Kako se prijaviti? 
 

1) Zainteresirani prijavitelji izpolnijo obrazce, sprejmejo pogoje storitve in obrazce 
nato predložijo. 

 

2) Ob prejemu prijave bo urad EUIPO preveril zahteve za upravičenost – lahko 
zahteva ustrezna dokazila. 

 
Če pogoji za upravičenost niso izpolnjeni, se prijavitelj ne upošteva. 

 
3) Prijavitelj bo vključen v seznam na podlagi prednostnih meril, navedenih v 

obrazcu. 
 

Če je bil strokovnjak za intelektualno lastnino pomotoma vključen na seznam ali 
je posredoval netočne informacije, si urad EUIPO pridržuje pravico, da njegovo 
ime odstrani s seznama. 

 

Urad EUIPO želi objaviti seznam ponudnikov pro bono storitev do julija 2020. Kandidati 
naj zato čim prej prijavijo svoj interes. 

 
 
 
 
 

(7) Glejte „Pomembno obvestilo“ iz odstavka 1. 

http://euipo.europa.eu/
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To je postopek, ki je v teku in bo za prijave ostal odprt nedoločen čas. Takoj, ko bo 
določen rok za veljavnost tega razpisa za prijavo interesa, bo objavljen z ustreznim 
obvestilom. 

 
Urad EUIPO bo seznam stalno posodabljal z novimi ponudniki pro bono storitev. 

 
Ponudniki pro bono storitev, vključeni v seznam, bodo vedno imeli pravico, da 
zahtevajo spremembo ali umik svojega imena s seznama. 

 

Urad EUIPO bo redno preverjal prošnje za brezplačno pomoč v zvezi s pravicami 
intelektualne lastnine, ki jih prejema od MSP, in jih na podlagi informacij, zbranih v 
obrazcih, uskladil s seznamom vseh primernih ponudnikov pro bono storitev na 
področju intelektualne lastnine. MSP se lahko nato odloči, koga izbrati ali s kom stopiti 
v stik. 

 

Po zaključku pro bono storitve bo urad EUIPO tako MSP kot ponudnika tovrstnih 
storitev zaprosil, naj izpolnita anketo. Urad EUIPO si pridržuje pravico, da kadar koli 
stopi v stik s katerim koli MSP ali ponudnikom pro bono storitev in zaprosi za povratne 
informacije o zadovoljstvu s storitvijo. 

 
 

6. Komunikacija z uradom EUIPO 
 

Vse zahteve za dodatne informacije morajo biti predložene v pisni obliki in poslane na 
naslednji elektronski naslov: 
supportbusiness@euipo.europa.eu. 

 

Vsaka posodobitev razpisa za prijavo interesa bo objavljena izključno na spletni strani 
urada EUIPO. Dolžnost prijavitelja je, da jo redno preverja. 

 
 

7. Osebni podatki 
 

Osebni podatki, zbrani za namene tega postopka, bodo obdelani  v  skladu  z  
Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 
oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, 
organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov. Urad bo zato 
obdeloval osebne podatke, kot je navedeno v izjavi o varstvu osebnih podatkov, 
objavljeni na spletni strani Urada (https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection), 
in na koncu obrazcev. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih 
osebnih podatkov, jih naslovite na upravljavca podatkov, direktorja oddelka za 
odnose s strankami, na naslov: DPOexternalusers@euipo.europa.eu.   
 
Posvetujete se lahko tudi s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO) pri uradu 
EUIPO na naslovu: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.  

 

Kadar upravljavec podatkov in/ali pooblaščena oseba za varstvo podatkov ne reši 
spora, lahko pritožbe kadar koli naslovite na Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov: 

http://euipo.europa.eu/
mailto:supportbusiness@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection
mailto:DPOexternalusers@euipo.europa.eu
mailto:DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
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edps@edps.europa.eu. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:edps@edps.europa.eu
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