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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων
επιχειρήσεων για την υποστήριξη σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης
«Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις
μικρές επιχειρήσεις» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία
συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ),
προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για τη
δωρεάν παροχή υποστήριξης σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης της
διανοητικής ιδιοκτησίας.
1. Παρουσίαση υπηρεσίας υποστήριξης
Το αντικείμενο της υποστήριξης είναι η δωρεάν παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών
υποστήριξης σε θέματα αξιοποίησης και προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας των
επιχειρήσεων. H υπηρεσία θα παρασχεθεί σε τρεις (3) φάσεις:
i) Στην πρώτη φάση, οι επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν σε στοχευμένα εργαστήρια
(workshops) ενημέρωσης σε σχέση με θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Σκοπός των
εργαστηρίων είναι η ενημέρωση των ωφελουμένων επιχειρήσεων γύρω από ζητήματα
επιχειρησιακής στρατηγικής της διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
(π.χ. ευρεσιτεχνίες, copyrights, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια).
ii) Στη δεύτερη φάση και για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει στα
εργαστήρια, θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους συμβούλους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η
δημιουργία Οδηγού Βημάτων, ο οποίος θα αποτυπώνει τις απαραίτητες ενέργειες και
βήματα για την προστασία και αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας της κάθε
επιχείρησης πάντα σε συνάφεια με τις ανάγκες της (π.χ βήματα για την κατοχύρωση και
αξιοποίηση ευρεσιτεχνίας).
iii) Στην τρίτη φάση θα συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει τις δύο
προηγούμενες φάσεις και έχουν αξιολογηθεί θετικά (παρ. 3), προκειμένου να
προχωρήσουν στην υλοποίηση της στρατηγικής προστασίας ή/και αξιοποίησης της
διανοητικής τους ιδιοκτησίας, που έχει καθοριστεί στη δεύτερη φάση (π.χ κατοχύρωση
ευρεσιτεχνίας/εμπορικού σήματος, σύνταξη συμφωνητικών συνεργασίας/παροχής
υπηρεσιών κ.α). Η υποστήριξη των επιχειρήσεων στο στάδιο αυτό θα πραγματοποιηθεί
όπως και στο δεύτερο στάδιο, από εξειδικευμένους συμβούλους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οι
οποίοι θα παρέχουν την κατάλληλη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη.

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις οι οποίες:
i) Επιθυμούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης και προστασίας κάποιας
μορφής διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. ευρεσιτεχνία, copyright, εμπορικό σήμα,
βιομηχανικό σχέδιο),
ii) αξιοποιούν κάποια μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας και θέλουν να προχωρήσουν σε
ενέργειες προστασίας της ή
iii) αξιοποιούν και έχουν κατοχυρώσει κάποια μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας και
ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην αξιοποίηση και προστασία κάποιας άλλης μορφής
διανοητικής ιδιοκτησίας.
Επιπλέον οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν είτε με τη νομική
μορφή της ατομικής επιχείρησης είτε με τη νομική μορφή της Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.,
Ι.Κ.Ε. και δεν δραστηριοποιούνται μέσω σύμβασης δικαιόχρησης (franchising).
Σημειώνεται ότι ο τόπος διεξαγωγής της πρώτης φάσης του έργου, δηλαδή των
εργαστηρίων (workshops), είναι η Αθήνα. Οι επόμενες φάσεις του έργου μπορούν να
πραγματοποιηθούν στον τόπο δραστηριοποίησης της επιχείρησης.

3. Περίοδος υποβολής και διαδικασία επιλογής αιτήσεων
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015. Κάθε
επιχείρηση που πληροί τους όρους συμμετοχής θα αξιολογείται ως προς τις δυνατότητες
αξιοποίησης και προστασίας κάποιας μορφής διανοητικής ιδιοκτησίας με βάση την
αίτησης συμμετοχής αλλά και την προφορική επικοινωνία που θα πραγματοποιηθεί με τα
στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στις δύο
πρώτες φάσεις της δράσης είναι δεκαπέντε (15), ενώ στην τρίτη φάση του έργου είναι
τέσσερις (4). Η επιλογή των τελευταίων θα πραγματοποιηθεί με βάση την αξιολόγηση
της σκοπιμότητας, εφικτότητας και δυνατότητας υλοποίησης της στρατηγικής που έχει
διαμορφωθεί στη δεύτερη φάση.
Στην περίπτωση που κριθεί πως οι ανάγκες της επιχείρησης δεν συνδέονται με την
αξιοποίηση και προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά με θέματα
ανάπτυξης ή/και εισαγωγής καινοτομίας ή με θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
(π.χ. εξαγωγές, χρηματοδότηση κ.α) υπάρχει η δυνατότητα η επιχείρηση να
υποστηριχθεί με βάση τις ανάγκες αυτές, μέσω αντίστοιχων σχετικών υποστηρικτικών
υπηρεσιών, που παρέχονται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
4. Υποχρεώσεις επιχείρησης
Κάθε επιχείρηση που θα ωφεληθεί από τις παραπάνω υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα
διανοητικής ιδιοκτησίας, υποχρεούται να τηρεί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Παράλληλα, η επιχείρηση θα πρέπει να συνεργαστεί σε ουσιαστική βάση με τους
εμπειρογνώμονες/συμβούλους που θα επιλεγούν για την υποστήριξη της, παρέχοντας
τους το σύνολο της απαραίτητης πληροφόρησης που θα ζητηθεί στο πλαίσιο της
υποστήριξης.
Επιπροσθέτως, η επιχείρηση οφείλει να συνεργαστεί στην αξιολόγηση των υπηρεσιών
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, συμπληρώνοντας το έντυπο αξιολόγησης που θα της παραδίδεται με το
πέρας της υποστήριξης και συμμετέχοντας ενεργά (εφόσον της ζητηθεί) στις υπόλοιπες
δράσεις που αφορούν στην εξωτερική αξιολόγηση του έργου.

5. Πληροφόρηση/ενημέρωση επιχειρήσεων
Η αίτηση διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr Ενότητα «Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί») όπως και στην ιστοσελίδα του έργου
(www.kainotomia.imegsevee.gr). Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν:
-ηλεκτρονικά (kainotomia@imegsevee.gr),
- ή μέσω φαξ (210 8846853)
- ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του έργου: www.kainotomia.imegsevee.gr είτε να έρθουν σε επικοινωνία με
τα στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο
2108846852 (εσωτερικό 326,327) καθώς και στο e-mail kainotomia@imegsevee.gr.
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