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I.

Inleiding

Als algemeen uitgangspunt en in lijn met de geest van de EFRO-verordening (open en transparante
communicatie ten aanzien van EU-subsidies), moeten de deliverables, outputs en resultaten van het project
worden verspreid en kosteloos ter beschikking worden gesteld aan het brede publiek.
De projectpartners mogen echter wel onderzoeken of zij deliverables en outputs mogen beschermen. (De
resultaten van het project moeten wel altijd wijd worden verspreid).
De deliverables en outputs kunnen op diverse wijzen worden beschermd. Het is aan de projectpartners om
te beslissen wat de beste manier is. Bescherming van intellectuele eigendom in het kader van het 2 Zeeënprogramma is toegestaan mits alle voorschriften en regels op basis van de EFRO-verordening en
gerelateerde EU-verordeningen worden nageleefd, evenals de toepasselijke nationale regelgeving.
In deze factsheet wordt uiteengezet hoe deze bescherming in het kader van het 2 Zeeën-programma kan
plaatsvinden, maar ook wat de gevolgen van deze bescherming zijn voor de communicatie, verspreiding,
staatssteun en eventuele inkomsten van het project. Tot slot wordt er een aantal tips gegeven hoe IER in
het aanvraagformulier kunnen worden opgenomen.

II.

IER-overeenkomst

De beide contractdocumenten van het Programma (Subsidiecontract en Partnerschapsovereenkomst)
bevatten een artikel over intellectuele-eigendomsrechten. Deze artikelen zijn bindend maar zijn vrij
algemeen van aard.
Indien een project besluit om een of meer deliverables en/of outputs te beschermen die tijdens de
uitvoering van het project zijn gerealiseerd, dient er naast de hierboven genoemde officiële
contractdocumenten door alle projectpartners een overeenkomst te worden ondertekend. In deze
specifieke overeenkomst moet alle benodigde informatie over de IER worden opgenomen.

III.

Definitie

De term intellectuele eigendom verwijst naar eigendomsrechten die voortvloeien uit creaties van de
menselijke geest (het intellect). In brede zin omvat intellectuele eigendom onder andere uitvindingen,
ontwerpen, kunstwerken en literatuur, logo’s, waardevolle informatie/gegevens, onderzoeksresultaten,
productiemethoden, handelsgeheimen, computerprogramma’s en websites. Sommige vormen van
intellectuele eigendom kunnen worden beschermd door middel van intellectuele-eigendomsrechten.
Intellectuele-eigendomsrechten zijn de rechten die de creaties van de menselijke geest (intellectuele
eigendom) beschermen.
Gewoonlijk worden intellectuele-eigendomsrechten in twee categorieën onderverdeeld:
 Auteursrecht (en aan auteursrecht gerelateerde rechten) – deze rechten hebben betrekking
op literaire en artistieke creaties, zoals boeken, muziek, schilderijen of films, maar ook op
technologische werken, zoals computerprogramma’s en elektronische databases.
 Industriële eigendomsrechten – deze rechten kunnen diverse vormen hebben, zoals octrooien,
gebruiksmodellen voor uitvindingen, handelsmerken, industriële ontwerpen of geografische
aanduidingen.
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Het is ook belangrijk om enkele andere sleutelbegrippen in het kader van het Interreg 2 Zeeënprogramma te definiëren:





Deliverable: een nevenproduct of -dienst van het project dat/die bijdraagt aan de totstandkoming
van de output van het project.
Output: dat wat feitelijk tot stand is gebracht met het geld dat het project heeft ontvangen. Kan
worden gemeten met behulp van een programma-outputindicator en draagt rechtstreeks bij aan
het verwezenlijken van het projectresultaat en het bijbehorende specifieke resultaat.
Resultaat1: het directe voordeel dat het project oplevert; moet aangeven welke verandering het
project nastreeft.

Deliverables en outputs kunnen worden beschermd door middel van IER.
Het is belangrijk om op te merken dat ook bij deliverables en outputs die worden beschermd door IER, de
partners verplicht zijn de resultaten op basis van deze deliverables en producten op brede schaal te
verspreiden en te communiceren. Met andere woorden: zelfs in het geval dat er IER op deliverables en
outputs van het project rusten, is het partnerschap nog altijd verplicht het effect of het voordeel van het
project te communiceren en te verspreiden.

A. Bescherming van intellectuele eigendom: hoe kunnen deliverables en outputs
worden beschermd?
Er zijn verschillende soorten intellectuele-eigendomsrechten, met ieder hun eigen procedures, registratie,
vergoedingen, beschermingstermijn, enz.
De projecten moeten zelf uitzoeken om wat voor soort intellectuele-eigendomsrechten het gaat en de
meest geschikte procedure volgen.
In het geval dat projecten specifieke hulp nodig hebben om erachter te komen om wat voor soort
intellectuele-eigendomsrechten het gaat, kunnen zij het beste contact opnemen met de door de EU
gesubsidieerde IPR-helpdesk: https://www.iprhelpdesk.eu/

B. Bescherming van intellectuele eigendom
a) Eventuele eerder bestaande intellectuele- en industriële-eigendomsrechten:
Iedere partner die al intellectuele- en/of industriële-eigendomsrechten houdt, behoudt de volledige en
totale bescherming van zijn bestaande intellectuele-eigendomsrechten. Indien reeds bestaande
intellectuele- en industriële-eigendomsrechten moeten worden gedeeld om het project te verwezenlijken,
dienen de projectpartners elkaar ten behoeve van het project een niet-exclusieve licentie zonder royalty’s
te verlenen gedurende de looptijd van het project (dit moet nader worden geregeld in een afzonderlijke
overeenkomst).
b) Door partners gedurende het project gerealiseerde deliverables en outputs:

1

N.B.: ‘Resultaten’ in het kader van Interreg zijn niet hetzelfde als ‘resultaten’ in de context van Horizon 2020. Bij
Interreg verwijzen ‘resultaten’ naar de verandering die het project teweegbrengt, iets wat binnen Horizon 2020 ‘impact’
wordt genoemd.
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Alle intellectuele eigendom, deliverables, outputs en resultaten (materieel of immaterieel) die voortvloeien
uit het project worden eigendom van de lead partner en/of de projectpartners (dit moet nader worden
geregeld in een afzonderlijke overeenkomst).
Dit betekent dat de lead partner en de projectpartners de gezamenlijke eigendom hebben over alle
project-deliverables en outputs.
Om zowel de reeds bestaande intellectuele-eigendomsrechten als de eigendom van tijdens het project
gerealiseerde deliverables en outputs op een duidelijke en eerlijke manier te regelen, wordt de partners
geadviseerd om een afzonderlijke overeenkomst te sluiten waarin de projectspecifieke IER-procedures
tijdens de initiatiefase worden vastgelegd.
Om de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten voor uit het project voortvloeiende
deliverables te waarborgen, kunnen projectpartners besluiten om een IER-aanvraag in te dienen.
Het wordt geadviseerd om de factsheet ”IP joint ownership” (mede-IER-eigendom) van de door de EU
gesubsidieerde IPR-helpdesk te lezen om meer informatie te krijgen over het regelen van intellectueleeigendomsrechten bij een 2 Zeeën-project:
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-IP-Joint-Ownership.pdf

IV.

IER binnen het 2 Zeeën-programma

A. Regels voor staatssteun en het genereren van inkomsten
Projectpartners dienen zich ervan bewust te zijn dat indien zij besluiten om hun deliverables en outputs te
beschermen, dit in twee opzichten belangrijke gevolgen kan hebben:
-

Regels voor staatssteun:

Een van de aspecten die wordt overwogen bij de vraag of partners voldoen aan de regels voor staatssteun
is de non-exclusiviteit en open en algemene kosteloze verspreiding van deliverables en outputs. Indien de
intellectuele eigendom alleen onder een beperkt aantal doelgroepen wordt verspreid, kan dit de
concurrentie op de betreffende markt beïnvloeden, waardoor het project niet aan de regels voor
staatssteun voldoet.
Indien het project besluit om de intellectuele eigendom te beschermen, kan dit natuurlijk invloed hebben
op dit aspect. In bepaalde gevallen kan dit gevolgen hebben voor de staatssteunregels voor het project.
Het is daarom belangrijk dat projectpartners hiermee rekening houden bij de voorbereiding of de
uitvoering van hun project (zie factsheet 11 voor meer informatie).
-

Regels voor het genereren van inkomsten:

Indien de bescherming van intellectuele eigendom (en de daaropvolgende commerciële exploitatie)
inkomsten genereert, moet hiermee rekening worden gehouden en dienen deze inkomsten in mindering
worden te gebracht overeenkomstig de Programmaregels over het genereren van inkomsten (zie
factsheet 10 voor meer informatie).
Indien het project van plan is om intellectuele eigendom te beschermen, dient dit te worden doorgegeven
aan het Programma (via het Gezamenlijk Secretariaat en/of de facilitatoren). De facilitatoren zullen het
project dan helpen om na te denken over de maatregelen die moeten worden genomen om ervoor te
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zorgen dat het project voldoet aan de Programmaregels voor staatssteun en het genereren van inkomsten
(maar bijvoorbeeld ook eventuele communicatie-/verspreidingsmaatregelen).
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B. Vereisten voor communicatie en informatieverspreiding
Algemeen uitgangspunt is dat projecten zorgen voor tweeledige verspreiding en communicatie:
-

Resultaten. Partners moeten altijd hun resultaten communiceren en verspreiden, evenals de
positieve verandering die deze tot stand hebben gebracht in het Programmagebied en voor de
doelgroepen. Projecten moeten bekendmaken wat er door het project in het gebied is veranderd.

-

Deliverables/outputs (concrete materiële/immateriële producten van het project). Deze moeten
worden verspreid en kosteloos aan het publiek ter beschikking worden gesteld TENZIJ deze
deliverables en outputs worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten of als de
procedure om deze te beschermen nog loopt. In dat geval mogen projectpartners de kosteloze
verspreiding ervan beperken.

C. Programmatips

V.

-

Het wordt projecten geadviseerd om eventuele intellectuele-eigendomsrechten al in een zo vroeg
mogelijk stadium tijdens de aanvraagprocedure te bespreken. Indien mogelijk en indien van
toepassing moet in het Aanvraagformulier worden aangegeven hoe men de bescherming van IER
denkt te regelen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een specifiek werkpakket of een activiteit in
het kader van andere werkpakketten (bijv. het werkpakket Projectmanagement).

-

Indien mogelijk moeten projecten reeds bij het opzetten van een project en in de aanvraagfase
vaststellen welke deliverables en outputs eventueel beschermd zouden moeten worden. Door deze
informatie kunnen projecten en Programma-autoriteiten in een zo vroeg mogelijk stadium
plannen of IER tijdens de projectuitvoering speciale aandacht vraagt.

-

Projecten kunnen het beste tijdens de initiatiefase van het project een afzonderlijke overeenkomst
sluiten waarin zij vastleggen hoe zij zowel de bestaande intellectuele-eigendomsrechten als de
eigendom en intellectuele-eigendomsrechten van tijdens het project gegenereerde deliverables en
outputs willen regelen. Deze overeenkomst kan deel uitmaken van het werkpakket
Projectmanagement, met een jaarlijkse evaluatiebijeenkomst indien zaken moeten worden
aangepast.

-

Als de situatie tijdens de looptijd van het project verandert, kunt u het beste contact opnemen met
het Gezamenlijk Secretariaat zodra er wijzigingen ten opzichte van het Aanvraagformulier worden
voorzien met betrekking tot IER, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen.

Subsidiabiliteit van de kosten

Alle uitgaven in verband met op deliverables en outputs rustende IER die voortvloeien uit het project zijn
subsidiabel in het kader van het 2 Zeeën-programma, mits deze kosten zijn gemaakt tijdens de uitvoering
van het project. De kosten vallen onder budgetlijn 4 (Kosten voor externe expertise en diensten – zie
factsheet 8 voor meer informatie).
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