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ПРЕРАБОТЕНА РАМКА НА ЕС ЗА ПРАВАТА НА ИНТЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ (IPR)
Наскоро Европейската комисия прие нова стратегия за модернизиране на правната рамка за Правата върху интелектуалната
собственост в Европейския съюз, с цел намирането на точния баланс между насърчаването на създаването и иновациите, и
насърчаването на икономическата конкурентоспособност на Европа.
Стратегията е разработена в съобщение, озаглавено "Единен пазар за правата върху интелектуалната собственост: Стимулиране на
творчеството и иновациите, за да осигури икономически растеж, висококачествени работни места и първи клас продукти и услуги в
Европа "(COM (2011) 287).
Стратегията поставя няколко основни политически действия до края на 2012 г. в различни области, включително патенти, търговски
марки, авторското право и сродните му права и географските означения. В областта на органите, Комисията призовава за
разширяване на отговорностите на Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството; преразглеждане на
прилагането на ПИС директива (Директива 2004/48/ЕО); подкрепа на по-нататъшни доброволни мерки между заинтересованите
страни в контекста на интернет; приемане на нов регламент за митниците.
Комисията също така подготви брошура за често задаваните въпроси, за да обясни стратегията върху правата за интелектуалната
собственост, нейните цели и основните предвидени действия.
Съобщението COM(2011) 287 е достъпно на:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf
Брошура с често задавани въпроси
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/booklet_en.pdf

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБСЕРВАТОРИЯ НА ФАЛШИФИКАЦИИТЕ И
ПИРАТСТВОТО
През 2009 г. Съветът и Комисията стартираха Европейската обсерватория на фалшификациите и пиратството, за да разберат подобре за нарушенията срещу правата на интелектуалната собственост. В ново предложение за Регламента, Европейската комисия
призовава за разширяване на отговорностите на обсерваторията, които в бъдеще ще се управляват от Службата за хармонизация на
международния пазар (OHIM). В скорошно проучване, Комисията заяви, че би искала да надгради Обсерваторията в една
единствена точка за контакт в Европа за външни лица, и като "международна точка на създаването и разпространението на найдобрите практики."
Предложението все още чака официално приемане от Европейския парламент и Съвета.
Междувременно, Комисията е подписала меморандум за разбирателство, който позволява на OHIM да предоставя техническо
сътрудничество и подкрепа на Обсерваторията.
За повече информация отидете на:http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/observatory/com_2011_288_en.pdf
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МОДЕРНИЦИРАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Европейската комисия събира мнения как да се модернизира Директивата за професионалните квалификации (2005/36/EC), за да се
улеснят професионалистите да се движат до мястото, където се намира тяхната професия.
В Зелената книга, публикувана на 22 юни 2011г., Комисията очертава възможните начини, върху които може да се гради, въз
основата на постиженията от миналото, докато се разработват нови подходи за увеличаване на мобилността.
Търсят се мнения за възможното въвеждане на професионална карта, тясно свързана с Информационната система за вътрешния
пазар (IMI), която може да улесни признаването на образователно-квалификационните степени в другите държави-членки на ЕС.
Заинтересованите страни са поканени да предоставят своя принос за потенциала за новите общи платформи в случаите, когато
няма автоматично признаване на професионалните квалификации. Новите, общоприети критерии биха могли да помогнат за
намаляване на различията в изискванията за обучение.
Улесняването на мобилността на гражданите на ЕС за професионални цели е един от 12-те лоста за растеж, предложен в Закона за
единния пазар на Комисията. В Зелената книга следва доклад за това как Директивата функционира на практика и първото
техническо ниво на обществена консултация, чието начало бе поставено през януари 2011 г.
Окончателният доклад за оценката, както и обобщение на отговорите от първата консултация, ще бъдат публикувани след края на
юни.
Всички заинтересовани страни са поканени да представят становищата си от 20 септември 2011. Впоследствие Комисията ще
организира конференция на високо равнище на 7 ноември 2011. Законодателното предложение е предвидено за декември 2011 г.
Документите за консултацията могат да бъдат намерени на:
h p://ec.europa.eu/internal_market/consulta ons/2011/professional_qualiﬁca ons_direc ve_en.htm

НАПОМНЯНЕ: СЪБИРАТ СЕ МНЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МСП
Европейската комисия търси коментари към по-последователен и интегриран подход към обществената подкрепа за европейските
малки и средни предприятия, заинтересовани от разширяване извън ЕС. Обществената консултация, започната на 16 май от
Генерална дирекция "Предприятия и промишленост", се основава на идеята, че МСП се нуждаят от финансова помощ при
вземането на първите стъпки към излизане на международния пазар. Преодолявайки пропастта, където частният сектор изостава от
ЕС, националните и регионалните власти да окажат значителна подкрепа чрез безброй организации и програми.
Консултациите трябва да помогнат на Комисията да направи преглед на съществуващите услуги, като крайната цел е изграждане на
"ново партньорство с държавите-членки в подкрепа на интернационализацията на МСП. Това може да стане с предложения за
конкретни действия на ЕС с ясна добавена стойност на ключовите пазари. Приканват се партньорите от Enterprise Europe Network да
представят своите гледни точки. Крайният срок е 12 юли 2011.
Прочетете документите за консултацията, за да получите повече информация за това как да участвате:
h p://ec.europa.eu/enterprise/policies/interna onal/listening-stakeholders/public-consulta onsme-support/
index_en.htm

ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ НА ЕС ПОЛУЧИ НОВО ИМЕ
"Хоризонт 2020" е името на бъдещата програма на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации, обяви на 21 юни 2011г.
Европейската комисия. Името, избрано чрез онлайн конкурса "Вашето име", получи 2 785 гласа, с които спечели конкурса. Конкурсът
стартира на 28 март 2011 г. и беше свързан с консултациите със заинтересованите страни относно Зелената книга на Комисията за
нови изследвания и финансиране на иновациите в периода след 2013 г.
Годината „2020” е добавена към името, за да се подчертае, че бъдещата система за финансиране ще подкрепи научните
изследвания и иновациите за целите на икономическата стратегия на Европа 2020". Фразата "Рамкова програма за научни
изследвания и иновации" е включена, за да покаже, че има елемент на приемственост с миналото.
Пълното име, което ще бъде предложено от Главна Дирекция „Научни изследвания и иновации” към края на тази година, като част
от законодателното предложение за новата програма ще е: „Хоризонт 2020 – Рамкова програма за научни изследвания и иновации.”
"Хоризонт 2020" ще прилага нова, интегрирана система за финансиране, която обхваща всички финансирани научни изследвания и
иновации, които в момента се предоставят чрез 7-ма Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, за
конкурентоспособност и иновации (CIP) и Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Тези различни видове финансиране
ще бъдат събрани в един последователен и гъвкав метод.
Това ще бъде по-умен начин за подпомагане на учени и новатори в Европа - за насърчаване на върхови постижения и гарантиране,
че добрите идеи стигат до пазара и генерират устойчив икономически растеж и нови работни места. Финансирането на научните
изследвания и иновациите ще се съсредоточи по-ясно на посрещането на глобалните предизвикателства. Излишната бюрокрация
ще бъде намалена и участието ще се опрости.
"Освен това, в удълженото заглавие има известна приемственост", отбеляза Mбire Geoghegan-Quinn, Европейски Комисар по научни
изследвания, иновации и наука. "Няма да губим от поглед на факта, че рамковите програми са един голям успех и че има много с
което да се гордеем.
За повече информация за " Вашето име": h p://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=younameit
За повече информация за бъдещото финансиране на научни изследвания на ЕС
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ПРЕПОРЪКИ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА В СЕКТОРА НА ХРАНИТЕ
Резултатите от изследванията за храните е инициатива, финансирана от 7РП и има за цел да представи резултатите от
изследователските проекти чрез колективна платформа. В окончателния си доклад, проектът дава препоръки за успешното
съобщаване на резултатите от научните изследвания в хранително-вкусовия сектор. Проектът също взема под внимание как в
бъдеще 8РП може да осигури по-добра комуникация за научните изследвания в сектора на храните.
Препоръките от резултатите дават определени съвети за подобряване на трансфера на знания на резултатите от научните
изследвания. Генерална дирекция "Научни изследвания и иновации” събира информация за проекти, финансирани от ЕС, но липсва
информация за резултатите от проекта. Наред с другите неща, резултатите от препоръките предполагат по всеки РП8 проект да се
изисква представяне на резюме от една страница, като резултатите ще бъдат публикувани на специален уебсайт.
Резултатите от проучването показаха липса на професионализъм във финансираните проекти от ЕС в сектора на храните. При
повече от 50 % от проектите не са били назначени мениджъри по разпространението, квалифицирани в областта на комуникациите и
не е изготвяна комуникационна стратегия.
За да прочетете окончателния доклад, отидете на:
h p://www.agrifoodresults.eu/recommenda ons.php
Подробна информация за проекта за храните можете да намерите на:
h p://www.agrifoodresults.eu/about.php
За повече информация посетете:
h p://agrifoodresults.eu/wiki
За да разберете повече за Web3D Knowledge Hot Spots отидете на:
h p://www.agrifoodresults.eu/web-3d.php

НАБИРАНЕ НА МНЕНИЯ: ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ДОСТЪПНА ЗА ВСЕКИ
Европейският съюз се стреми да направи информацията за околната среда, бързо и лесно достъпна за всеки чрез нов инструмент,
наречен обмен на данни INSPIRE - Инфраструктура за пространствената информация в Европа.
Това ще се изрази в ясни ползи за европейските граждани, като се започне от подобряване на спешните услуги за по-здравословна
ежедневна среда. Общите стандарти ще помогнат да се намалят разходите и подобряването на основата на вземане на решения на
всички нива.
Общите стандарти ще спомогнат за подобряване на успеваемостта в случаите, където достъпът до коректна информация е от
съществено значение. INSPIRE също ще играе важна роля при изчисляването на начина, по който страните постигат целите на ЕС
за намаляване на потреблението на енергия: днес границата на грешката може да бъде по-висока от 20%. Стотици експерти от цяла
Европа са работили в продължение на няколко години, за да съгласуват общите определения във важни области на политиката.
Спецификациите на данните обхващат 25 теми, които включват земната покривка, сградите, почвите, използването на земята,
енергия, здраве и безопасност. Темите са отворени за обществено допитване до 21 Октомври 2011 г. След като бъдат приети,
стандартите, ще улеснят трансграничната интеграция и анализа на данните за околната среда, моделирането и прогнозирането на
дейността в много области на политиката.
Проучванията показват, че ползите от INSPIRE са икономически и социални: в същото време позволяват по-бърза и по-евтина
оценка на въздействието на околната среда, INSPIRE носи подобрени възможности за бизнес и създава взаимодействие между
публичните администрации.
Директивата INSPIRE влезе в сила на 15 май 2007 г. и ще се изпълнява на етапи, като пълното изпълнение се очаква да приключи
2019 година. Тя има за цел да създаде инфраструктура за пространствени данни, което позволява споделяне на пространствена
информация между организациите от публичния сектор и улесняване на публичния достъп до пространствената информация в цяла
Европа. Съвместният изследователски център (JRC) осигурява техническата координация на INSPIRE.
Консултацията е отворена на:
h p://ec.europa.eu/yourvoice/consulta ons/
За повече подробности посетете:
h p://inspire.ec.europa.eu

ОБЕЩАВАЩИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПИЛОТНИЯ ПРОЕКТ PATLIB
Миналата година, патентните информационни центрове (PATLIBs) бяха реориентирани към по-добра помощ на МСП в използването
на патентната система. За тази цел през Ноември 2010г. стартира пилотен проект, който има за цел да включи подобрени услуги за
търсене, подкрепа за комерсиализацията, поддържане на патентна стратегия и много други. В действителност, според Европейскто
патентно ведомство, което подкрепя мрежата PATLIB е получило положителна обратна връзка от центъра на клиентите на PATLIB.
За да научите повече за PATLIB и наличните нови услуги, моля отидете на:
h p://www.epo.org/news-issues/news/2011/20110616.html
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EUREKA ИНВЕСТИРА ПОВЕЧЕ ОТ €300 МИЛИОНА В ПРОЕКТИ ЗА R&D ОТ ЮЛИ 2010
След като през юли 2010 г. Израел пое председателството на програмата EUREKA, повече от 220 проекта за съвместни изследвания
и развитие са одобрени и подкрепени от програмата, възлизащи на 320 милиона евро в инвестиции.
Събрани в Йерусалим на 21-23 юни 2011г. за четвъртото и последното събитие, провеждано под Израелското ръководство на
програмата, националните делегати на EUREKA, които представляват над 40 държави, одобриха няколко кооперативни R & D
проекти в различни области, включително и възобновяеми енергийни източници, хранително-вкусови технологии, биотехнологии,
физически и точни науки, IT електроника и индустриално производство.
Срещата отбеляза 25 години от формирането на EUREKA, както и прехода на Унгария към програма 2011-2012.
Мрежата на EUREKA, основана през 1985 г., се стреми да насърчава международните, пазарно-ориентирани изследвания и
иновациите чрез подкрепа за МСП, големи промишлености, университети и изследователски институти.
Подпомогнати от EUREKA, тези организации въвеждат нови продукти, процеси и услуги на пазара, подпомагайки превръщането на
Европа в икономическа сила.
Израелското председателството на EUREKA за 2010-2011 г. беше осъществено от партньора MATIMOP от Enterprise Europe
Network, Израелския център за изследвания и развитие, който действа от името на Службата на Главния научен съветник в
Министерството на промишлеността, търговията и труда.
За повече информация относно Eureka:
http://www.eurekanetwork.org/
За повече информация относно Eureka в Израел:
www.eureka-israel.co.il

УЕДНАКВЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Законодателството на ЕС за възлагане на обществени поръчки подпомогна установяването на култура на прозрачност и възлагане
на обществени поръчки, което ще доведе до засилена конкуренция при обществените поръчки, както и до спестявания и
подобряване на качеството на резултатите от обществените поръчки, в съответствие с цялостната оценка, публикувана наскоро от
Европейската комисия. Тя също така публикува обобщение за основните мнения
изразени от повече от 620 респонденти на Зелената книга за модернизиране на законодателството за обществените поръчки в ЕС.
Въпреки че отговорите на допитването показват разнопосочни мнения за приоритета, който трябва да бъде даден за всяка от целите
на реформата, има силна подкрепа за опростяването, подобряването на достъпа до пазара за МСП, както и насърчаването на
иновациите. Налице е също така широка подкрепа за опростяване на процедурите и тяхната гъвкавост.
Въз основа на доказателствата от оценката и данните, получени от консултацията със заинтересованите страни, Комисията ще
подготви законодателни предложения преди края на 2011 г. Приоритетите за законодателната реформа бяха обсъдени на ключовата
конференция за обществени поръчки в Брюксел на 30 юни 2011.
Доклад за оценката на въздействието и ефективността на европейското законодателство в областта на обществените поръчки и
други проучвания:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/evaluation/index_en.htm
Резултати на Зелената книга за модернизацията на политиката за обществени поръчки в ЕС
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm

НАСЪРЧАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Наскоро започна нова платформа, предназначена за подпомагане на регионите и държавите-членки да определят своите
иновационни стратегии. Платформата за интелигентна специализация има за цел да помогне на регионите да се идентифицират
техните силни и слаби страни в научните изследвания и иновациите. Идеята е ефикасно и ефективно да се насърчи
използването на човешки и финансови ресурси, чрез концентриране на ресурсите върху най-обещаващите области на сравнително
предимство.
Стратегията на интелигентна специализация се основава на тясното сътрудничество между регионалните власти, бизнеса,
академичните среди и участниците в изследвания и иновации. Ключов елемент от Съюз за иновации на ЕС са технологични, както и
нетехнологичните иновации. Платформата подпомага регионите и държавите-членки, които са в процес на проектиране или
прилагане на интелигентни стратегия за специализация чрез предоставяне на обратна информация и информация за управление на
бази данни от експерти и политици, както и чрез обмен на информация и знания. Годишната среща се проведе също в рамките на
платформата.
Платформата е насочена към регионите, държавите-членки и организации, участващи в управлението на иновациите, програмите за
конкурентоспособност и структурните фондове, и се стреми да насърчава трансграничното сътрудничество и обмена на
информация.
За повече информация:

h p://ipts.jrc.ec.europa.eu/s3pla orm.html
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Безплатно месечно издание

10-та МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ (SET), ИСТАНБУЛ, 4-7
СЕПТЕМВРИ 2011г.
Това събитие (SET2011) има за цел да насърчи интегрираните енергийни решения за по-добра околна среда и да допринесе за
устойчивата енергийна икономика. В същото време, тo предлага платформа за обсъждане на всички въпроси, свързани с
енергийните технологии за чиста околна среда, включително индустриите от крайните потребители до производителите на
оборудване, разработчиците на оборудване за контрол, сензори за разработчици и доставчици, софтуерни къщи, изследователски
институти, университети, политици, публична администрация и природозащитници.
Цялата конференцията има за цел да насърчи научните изследвания и приложенията на технологиите на устойчивата енергия.
SET2011 ще се стреми да постави тези технологии в контекста на натиска върху околната среда, оказван от развиващите се
икономики, където все още липсват технологии, които отговарят на техните икономически и културни нужди.
За повече информация: http://www.set2011.org

НОВА УЕБ-БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ
Съвместният изследователски център (JRC) стартира Система за Информация и Разузнаване на Съюза за иновации, уеб-базирана
платформа за събиране на цялата информация за Съюза за иновации. В него се предвижда лесен достъп и актуална, изчерпателна
и сравнима информация за всички 34 ангажимента, очертани в съобщението на Комисията на Съюза за иновации през Октомври
2010 г. Някои от тези ангажименти се отнасят или са свързани с интелектуалната собственост. Ето защо, този нов инструмент е
много полезен за оставането в крак с основните въпроси, които се обсъждат на европейско равнище и най-новата информация.
Според Съвместния изследователски център (СИЦ), тази платформа скоро ще бъде допълнена от други, фокусирани върху
научноизследователската и иновационната политики в държавите-членки на ЕС, асоциираните страни и някои трети страни.
За повече информация вижте: http://i3s.ec.europa.eu/

“ ЕКО-ИНОВАЦИОННО ПРЕДИЗВИКАТЕСТВО” – ПЪРВИ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ЕЗР
Еко-иновационната обсерватория (ЕЗР) пусна първия си годишен доклад. Документът въвежда концепцията на еко-иновации и
включва анализ на изпълнението на европейските страни в тази област. В този контекст един от показателите е броят на екопатентите във всяка страна. Докладът открива, че докато има 5 до 6 лидери с изпълнение над средното за ЕС (Австрия, Холандия,
Дания, Германия, Швеция и Финландия), други страни показват висок градиент на намаляване на тяхното изпълнение.
ЕЗР е инициатива, финансирана от Европейската комисия, Генерална дирекция за околната среда, която има за цел да предостави
на компаниите, доставчици на иновации услуги и политики с интегрирана информация за еко-иновациите.
Можете да намерите повече информация за ЕЗР на: http://www.eco-innovation.eu/
Докладът може да бъде свален от: http://www.eco-innovation.eu/media/ECO_report_2011.pdf

НОВ БЮЛЕТИН WIPO МСП
Вече е публикувано юнското издание на бюлетина WIPO МСП. Той включва много информационни статии за предприятия и
компании, свързани с управлението на патенти, търговски тайни, лицензиране, одити и много други.Написани кратко и ясно, много
от статиите дават полезни съвети за управлението на интелектуалната собственост.
За да прочетете бюлетина, отидете на:
http://www.wipo.int/sme/en/newsletter/2011/news_0005.html

Европейски информационен и иновационен център Враца
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Тел.: 092 660271, 660273 Факс: 092 626308
E-mail: cci-vr@bitex.com, cci-vr@online.bg

Европейската комисия, нито лице, действащо от името на Европейската комисия, не носят отговорност за начините, по
които съдържащата се тук информация би могла да се използва. Мненията в тази публикация са тези на автора и не е
задължително да отразяват политиките на Европейската комисия.
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