Formare în domeniul drepturilor
de proprietate intelectuală şi indicaţie geografică
pentru patrimoniul cultural şi turismul cultural

LEARN-IP: oportunităţi oferite de
drepturile de proprietate intelectuală
Sunteți implicat în administrarea patrimoniului cultural sau în turismul cultural?
Atunci, cu siguranță v-ați confruntat cu problema drepturilor de proprietate
intelectuală. Asemeni multor altor persoane din domeniul cultural, probabil și
dvs. sunteți preocupat de gestionarea acestei probleme – prea complicată, prea
puține informații, prea scumpă. Acest lucru este regretabil, deoarece gestionarea
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) este importantă nu doar pentru că
asigură drepturile asupra proprietății, ci și pentru că poate oferi așa-numita
„libertate de operare”, precum și venituri suplimentare.
Drepturile de proprietate intelectuală (DPI), cum ar fi mărcile comerciale,
desenele, modelele, drepturile de autor sau indicațiile geografice permit
profesioniștilor din domeniul creației și afacerilor sau instituțiilor din domeniul
patrimoniului cultural și al turismului cultural din Europa să prevină utilizarea
neautorizată a creațiilor lor și să obțină eventual compensații în caz de utilizare
neautorizată. De asemenea, DPI oferă utilizatorilor, cumpărătorilor și
vizitatorilor garanții privind originea produselor și serviciilor.
Până în prezent, noțiunile despre DPI au fost prea puțin incluse în programele de
educație formală din domeniul patrimoniului cultural sau al turismului, pur și
simplu pentru că este un subiect de care mulți profesori, formatori și cursanți se
feresc. De multe ori există și o problemă financiară, deoarece consultanța
juridică privind DPI poate fi foarte costisitoare, ce cu greu poate fi plătită de
către instituții mici. Acest lucru este cu atât mai regretabil cu cât DPI nu doar că
pot proteja drepturi, dar pot fi folosite și pentru a dezvolta noi oportunități de
afaceri pentru cei implicați.

LEARN IP – calea spre valorificarea DPI

Aş dori să văd mulţi actori din domeniul patrimoniului cultural şi al
turismului cultural profitând de oportunităţile oferite de drepturile
de proprietate intelectuală. Pe de o parte, există cu siguranţă
nevoia de a recupera teren în ceea ce priveşte cunoştinţele în acest
domeniu, iar, pe de altă parte, a dobândi aceste cunoştinţe face
parte dintr-o atitudine profesionistă. LEARN-IP poate fi
oportunitatea pe care mulţi au aşteptat-o.
Karin Drda-Kühn – Coordonator Proiect LEARN-IP
Kultur und Arbeit e.V., Germania

Potrivit unui studiu realizat de Oficiul European de Brevete și Oficiul Uniunii
Europene pentru Proprietate Intelectuală1, industria DPI generează aproape 30%
din ocuparea forței de muncă și aproape 45% din activitatea economică din UE,
cu 22% în activități dedicate mărcilor comerciale, 14% în activități de design, 11%
în activități dedicate brevetelor, 5,5% în activități din domeniul drepturilor de
autor și proporții mai mici în activități dedicate drepturilor privind indicația
geografică. În legătură cu aceasta, raportul european „Către ecosisteme
financiare mai eficiente” afirmă: „Aceste cifre sunt parte a dovezilor care se
acumulează, dovedind că producţia economică trece printr-o transformare
fundamentală. Dacă în economia industrială majoritatea investiţiilor se realizau
în active tangibile, iar bunurile tangibile generau creştere, în economia creativă
de astăzi activele intangibile sunt principalele obiecte ale investiţiilor, surse de
valoare şi generatoare de creştere economică.” 2
Aceste date arată clar cât de important este pentru profesioniștii din domeniul
cultural să abordeze problema drepturilor de proprietate intelectuală. Proiectul
LEARN-IP este modalitatea de a face acest lucru.
În prezent, informațiile referitoare la DPI sunt răspândite în diferite cadre
juridice, ceea ce face dificil accesul la ele al actorilor din domeniul patrimoniului
cultural și din turismul cultural – pur și simplu pentru că nu sunt familiarizați cu
termenii și procedurile legale. În plus, nu toate informațiile sunt disponibile
online, iar evaluarea și interpretarea lor este dificilă chiar și pentru experți.

1 „Industria DPI și performanța economică în Uniunea Europeană. Raport de analiză la nivel de industrie”, septembrie 2019,
a III-a ediție. Un proiect comun între Oficiul European de Brevete (European Patent Office – EPO) și Oficiul Uniunii Europene
pentru Proprietate Intelectuală (European Union Intellectual Property Office – EUIPO).
2 „Către ecosisteme financiare mai eficiente. Instrumente inovatoare pentru facilitarea accesului la finanţare pentru
sectoarele culturale şi creative (SCC): raport de bune practici”, Uniunea Europeană, 2016, pag. 8.

Bucovina este un loc unic în România, unde tradiţiile, arhitectura,
artele şi meşteşugurile sunt bine conservate şi încă vii păstrate.
Originalitatea şi autenticitatea sunt elemente cheie şi joacă un rol
important pentru a asigura o dezvoltare turistică durabilă în
regiune.
Proiectul LEARN-IP va aduce noi informaţii şi soluţii pentru părţile
interesate din sectorul cultural şi turistic, astfel încât aceştia să
poată valorifica şi proteja ideile, produsele şi afacerile lor.
Lăcrămioara Beilic
Asociaţia pentru Turism Bucovina

Proiectul LEARN-IP acoperă teme importante despre managementul şi protejarea proprietăţii intelectuale, chiar şi despre valorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală pentru cei care activează în
domeniul patrimoniului cultural şi al turismului cultural. Deoarece
INI-Novation susţine de mulţi ani integrarea actorilor culturali şi
din turism în beneficiul dezvoltării socio-economice regionale,
suntem foarte mândri că facem parte din acest consorţiu.
LEARN-IP va crea un impact semnificativ la nivel european.
Angela Ivanova / Wolfgang Kniejski
INI-Novation Bulgaria OOD

Proiectul LEARN-IP va aduce perspective noi şi semnificative
pentru actorii din domeniul patrimoniului cultural şi din turism la
nivel european. Credem că acest proiect îi va motiva să utilizeze
instrumentele de proprietate intelectuală pentru a proteja şi
valorifica patrimoniul cultural şi a promova turismul. MEDF a
sprijinit activ dezvoltarea economică a diferiţilor actori, inclusiv din
domeniul turismului şi al patrimoniului cultural. Acest proiect
reprezintă un pas înainte în eforturile noastre de susţinere a
dezvoltării sociale şi economice şi de promovare a
antreprenoriatului.
Dimitar Smiljanovski
Macedonian Enterprise Development Foundation – MEDF
(Fundaţia pentru Dezvoltarea Afacerilor din Macedonia)

LEARN-IP: program de formare în domeniul
drepturilor de proprietate intelectuală
Deținătorii de drepturi intelectuale din Europa și proprietarii de active au nevoie
de acces la modalități eficiente de a-și proteja valorile la nivel internațional,
pentru a se dezvolta și a fi competitivi, pentru a evita ca potențialul economic și
social al DPI să se piardă. Ei au nevoie de abilități pentru a-l identifica, proteja,
aplica și valorifica. Atunci când ideile, mărcile și produsele lor sunt piratate și
contrafăcute, expertiza, afacerea și locurile de muncă sunt afectate.
Exact aici intervine LEARN-IP: programul de formare online va fi dezvoltat în
perioada 2020–2022, cu scopul de a sprijini administratorii din domeniul
patrimoniului cultural și din turismul cultural în utilizarea eficientă a
tehnologiilor digitale pentru a verifica conformitatea cu reglementările DPI.
Proiectul va evidenția numeroasele reglementări din domeniul DPI și relevanța
acestora pentru produse și servicii.
Programul de formare va acționa ca un „tur ghidat” online printre reglementările
din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și va indica ce se poate
face pentru a vă proteja în mod legal proprietatea, expertiza și cunoștințele. Va
oferi transparență într-un domeniu care, pentru mulți reprezentanți ai
patrimoniului cultural și ai turismului cultural, este încă inaccesibil. Programul de
formare va arăta, de asemenea, când se recomandă solicitarea ajutorului
profesional de specialitate.

Vor fi dezvoltate trei materiale de învățare:

•

Curs modular de training LEARN-IP

•

Platforma e-Learning LEARN-IP

•

Ghiduri LEARN-IP / Manuale pentru cursurile de training

Principalele grupuri țintă sunt profesioniștii din turismul cultural, religios și
creativ, angajații și administratorii din domeniul patrimoniului cultural și
religios. Grupul țintă secundar cuprinde formatorii care vor asigura instruirea pe
viitor.
LEARN-IP este în conformitate cu Ghidul privind Directiva de aplicarea a DPI al
Comisiei Europene, care a identificat în mod clar importanța DPI ca subiect de
importanță europeană: „Într-o lume în care companiile din UE concurează din ce
în ce mai mult în privința inovației, creativității și calității, proprietatea
intelectuală (PI) este un instrument puternic pentru a crește competitivitatea
tuturor companiilor.” 3 (2017).

3

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26582

LEARN-IP: expertiză europeană pentru
patrimoniul cultural şi turismul cultural
Conştientizarea actorilor din domeniul patrimoniului cultural şi din
turismul cultural cu privire la oportunităţile de utilizare a DPI va
permite firmelor specializate în DPI să le asigure o consiliere
adecvată şi orientată către clienţi, astfel încât aceştia să poată
utiliza DPI pentru nevoile lor specifice. Proiectul Learn-IP va

LEARN-IP este implementat de șapte parteneri europeni cu expertiză în
formare vocațională, drepturi de proprietate intelectuală, patrimoniu cultural
și religios, turism cultural și spiritual, precum și tehnologii digitale.

•

Kultur und Arbeit e.V., Germania (Coordonator Proiect)
www.kultur-und-arbeit.de, learn-ip@kultur-und-arbeit.de

•

Asociația pentru Turism Bucovina, România
www.bucovinaturism.ro

•

INI-Novation Bulgaria OOD, Bulgaria
www.ini-novation.com

•

Macedonian Enterprise Development Foundation, Macedonia de Nord
www.mrfp.org.mk/mk/

•

Biserica Ortodoxă a Greciei
www.ecclesia.gr

•

Sociedad Regional Educación, Cultura y Deporte S.L, Spania
www.srecd.es

•

Tergau & Walkenhorst Patentanwälte I Rechtsanwälte, Germania
www.tergau-walkenhorst.com

construi un pod de legătură important între aceste sectoare
culturale şi domeniul DPI şi va permite utilizarea DPI în domenii
culturale într-un mod unic, care este cu atât mai relevant într-o
lume globală.
Thomas Bürvenich
Tergau & Walkenhorst Patentanwälte I Rechtsanwälte, Germania

Cunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală este în atenţia
Bisericii Ortodoxe din Grecia, care este unul dintre principalii actori
activi din domeniul patrimoniului cultural şi religios din ţară.
LEARN-IP va aduce beneficii enorme activităţii managerilor de
patrimoniu cultural şi religios ai organizaţiei noastre. Aşteptăm cu
nerăbdare să punem la dispoziţia membrilor comunităţii noastre
rezultatele valoroase ale iniţiativei LEARN-IP, să răspundem
provocărilor şi nevoilor grupurilor noastre ţintă şi să acţionăm ca
membri egali ai patrimoniului cultural şi religios european.
Panagiotis Pogkas
Biserica Ortodoxă a Greciei

Într-o zonă rurală muntoasă precum regiunea Liébana din masivul
Picos de Europa al Munţilor Cantabrici, ce are atât de multe tradiţii
încă bine păstrate şi un patrimoniu cultural, natural şi religios atât
de bogat, care împreună reprezintă identitatea comunităţii,
posibilitatea de a învăţa despre DPI va face o reală diferenţă. A
învăţa alături de colegii europeni despre posibilităţile, avantajele şi
drepturile din domeniul patrimoniului este vital pentru dezvoltarea
şi creşterea comunităţii noastre. Ne-ar plăcea să vedem rezultatul
proiectului LEARN-IP ca pe un plan aplicabil şi altor comunităţi
similare din Europa. Nu este vorba doar despre Picos de Europa, ci
şi despre Dolomiţi, Alpi, Pirinei, Balcani, Carpaţi, munţii Greciei...
Pilar G. Bahamonde – Director al Centro de Estudios Lebaniegos
Sociedad Regional Educación, Cultura y Deporte S.L., Spania

Proprietatea intelectuală poate permite comunităţilor să-şi comercializeze
produsele tradiţionale, dacă doresc acest lucru, şi să excludă concurenţii care
promovează produse contrafăcute. Comunităţile îşi pot folosi astfel drepturile
de proprietate intelectuală pentru a controla modul în care sunt utilizate
expresiile lor culturale tradiţionale şi pentru a lupta contra utilizării nepotrivite
sau chiar degradante a acestor expresii tradiţionale.
Comercializarea produselor de artizanat oferă, de asemenea, comunităţilor o
modalitate de consolidare a identităţii lor culturale şi de a contribui la
diversitatea culturală. Proprietatea intelectuală poate ajuta la diferenţierea
produselor artizanale, la certificarea originii lor sau la combaterea
comercializării produselor contrafăcute ca fiind „autentice”.
OMPI.2020. Proprietatea intelectuală și resursele genetice, cunoașterea
tradițională și expresiile culturale tradiționale1, p. 26.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională
şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.
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www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_933_2020.pdf

