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Положення щодо прав
інтелектуальної власності
Основні цілі:

• Сприяти виконанню проекту та використанню
його результатів;
• Забезпечувати мінімальну правову базу, яка
дозволить учасникам гнучко визначати
додаткові правила їхнього співробітництва;

• Забезпечувати спадковість із положеннями
щодо захисту ПІВ РП6 за одночасного їх
спрощення і вдосконалення там, де це
можливо
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Положення щодо прав
інтелектуальної власності
Термінологія
• Background (Первинна інформація) = інформація та
пов'язані з нею права:
• якою учасники володіли до приєднання до Угоди
про надання гранту (без інформації, отриманої
паралельно із роботою над проектом);
• яка є необхідною для здійснення проекту та
користування його результатами;
• яка може бути визначена самими учасниками
• Foreground = Інформація, отримання в результаті
виконання проекту = усі результати проекту та
пов'язані з ними права
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Положення щодо прав
інтелектуальної власності
•

Володіння: кожен учасник володіє інформацією за результатами
виконання проекту, яку він створив

•

Спільне володіння: за відсутності окремої угоди застосовується
стандартне правило:

•

будь-який співвласник має право надавати невиключні ліцензії
третім сторонам без будь-якого права субліцензування та на
умовах попереднього повідомлення та сплати справедливої
обґрунтованої компенсації іншому(шим) власнику(ам).

•

Передання прав володіння інформацією за результатами
виконання проекту

•

Правило щодо попереднього повідомлення поширюється лише на
інших учасників, котрі можуть відмовитися від своїх прав бути
заздалегідь повідомленими про конкретні треті сторони (угода про
надання гранту може містити вимогу повідомляти ЄК; ЄК може
заперечувати проти передання прав або надання виключних
ліцензійних прав третім сторонам, зареєстрованим у
неасоційованих країнах з міркувань етики, конкуренції або безпеки)5

Положення щодо прав
інтелектуальної власності
•
•

•

•
•

•

Захист, використання, поширення (опублікування)
Інформація, отримана за результатами виконання проекту й
придатна для промислового чи комерційного використання
повинна захищатися з урахуванням законних інтересів сторін,
Власник інформації, отриманої за результатами виконання
проекту, який не бажає захищати таку інформацію, може передати
права володіння нею іншому учасникові або (афілійованій) особі,
зареєстрованій у Державі-члені або Асоційованій країні, або ж
Європейській Комісії,
Інформація, отримана за результатами виконання проекту,
повинна використовуватися та поширюватися;
Повідомлення про поширення (в т.ч., опублікування), має
направлятися всім іншим учасникам (а не ЄК – виключаючи
випадки, коли захист не передбачено);
Публікації та випадки патентного використання повинні зазначати
факт отримання інформації за фінансової підтримки ЄС.
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Положення щодо прав
інтелектуальної власності
Права доступу
• Учасники можуть виключати окремі види первинної інформації,
причому необов'язково до підписання з ЄК Угоди про надання
гранту;
• Запити щодо отримання прав доступу до інформації терміном на
один рік або інший період мають погоджуватися учасниками;
• Можливо надання виключних ліцензійних прав на первинну
інформацію чи інформацію, отриману внаслідок виконання
проекту, за умови відмови інших учасників від своїх прав на неї,
• ЄК більше не треба інформувати про надання прав доступу до
інформації третім сторонам (Угода про надання гранту може
містити інакші вимоги стосовно надання виключних ліцензійних
прав)
• Передбачені спеціальні умови, що регулюють певні види дій
(напр., дослідження на передньому краї науки, дослідження на
користь окремих груп, дослідження в галузі безпеки).
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Положення щодо прав
інтелектуальної власності
Умови надання прав
доступу до інформації

Необхідно для
здійснення проекту

Необхідно для
використання власної
інформації, отриманої
внаслідок виконання
проекту [*]

Умови надання прав
доступу до первнинної
інформації

Без сплати роялті, якщо
інше не передбачене
перед приєднанням до
Угоди про надання
гранту

Умови надання прав
доступу до інформації,
отриманої внаслідок
виконання проекту

Без сплати роялті

Справделиві та обгрунтовані вимоги щодо відсутності
сплати роялті можуть бути погоджені у будь-який
момент

[*] Якщо інше не передбачено, дочірня юридична особа, заснована в державах-членах ЄС або асоційованих країнах,
також може користуватися цими правами доступу
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Контактна інформація
•

Для отримання докладнішої інформації,
будь ласка, звертайтеся до:
Офіс Проекту JSO/НІП
Кімн. 29, вул. Саксаганського, 22-Б
Київ, 01033, Україна

jso@jsoresearch.kiev.ua
http://www.fp7-ncp.kiev.ua/

www.jso-era.org
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Дякую за увагу!
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