Анекс 5
Интелектуална собственост и публикуване на резултатите от научните изследвания
1. Всеки Партньор е собственик на ноу-хауто и интелектуалната собственост, които са
създадени или получени преди извършване на научните изследвания по тази Програма.
2. Правата върху всички постигнати резултати по време на научните изследвания по тази
Програма, в т.ч. ноу-хау, идеи, модели, образци, проекти и др., договорени по тези правила
се притежават от съответния Партньор, отговорен за получаването на съответния резултат,
който предоставя на останалите партньори неизключително и непрехвърлимо право на
безвъзмездно ползване за собствени научни изследвания.
3. При провеждане на съвместни научни изследвания, в които се създават изобретения, и
техните дялове не могат да бъдат разпределени между Партньорите, се разглежда
поединично всеки отделен случай. Независимо от това, на останалите партньори се
предоставя неизключително и непрехвърлимо право на безвъзмездно ползване за собствени
научни изследвания.
4. В съответствие с принципите за свободен достъп до информацията Партньорите следва
приоритетно да публикуват резултатите си от научните изследвания в рецензирани научни
списания с отворен достъп.
5. При съвместна работа на Партньорите в научните изследвания и получените научни
публикации се препоръчва сключването на споразумение за съавторство преди създаване
на научния труд. В случай на отсъствие на такова споразумение се счита, че дяловете са
разпределени по равно между авторите.
6. При публикуване на научните резултати следва да бъде призната подкрепата за тяхното
издаване в т.ч. на конференции, прес-съобщения и др., посредством съобщение указващо
номера на договора за партньорство и името на Програмата, източник на финансиране.
7. Партньорите са длъжни в своите периодични отчети да предоставят информация за
заглавието, авторите и цитиранията на научните публикации, създадени в резултат от
работата по Програмата.
8. В случай на несъгласия, спорове или различия на мнения, Партньорите следва да положат
всички усилия за уреждане на въпросите в дух на разбирателство. В случай на трайно
несъгласие споровете ще бъдат решавани в съда, според действащото българско
законодателство.

