Program Patent Plus
Planowany termin naboru: 09-10.2013
Program Patent Plus Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem mającym na celu
wsparcie finansowe naukowców, jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania
się o europejską oraz międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników
badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wnioskodawcy
- Uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- Instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
- Instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk,
- Mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
- Osoby fizyczne – jako współuprawnieni do wynalazków zgłaszanych przez uczelnie, instytuty
badawcze lub małych i średnich przedsiębiorców

Nauki objęte interwencją
Wszystkie dziedziny nauki

Maksymalna wartość dofinansowania
800 000 PLN

Intensywność pomocy
- Dla uczelni wyższych, instytutów badawczych, instytutów PAN i osób fizycznych do 90% kosztów
kwalifikowalnych projektu
- Dla MŚP: zgodnie z § 29 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.10.2010 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Czas realizacji projektu
Max 36 m-cy

Przedmiot wsparcia – zadania
I ETAP (obligatoryjny w każdym wniosku o dofinansowanie)
- Analiza zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową
- Badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku,
- Opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku
II ETAP
- Zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej na podstawie Konwencji o udzielaniu
patentów europejskich (patent europejski)
- Zgłoszenie wynalazku w trybie PCT (na podstawie Układu o współpracy patentowej sporządzonego
w Waszyngtonie)
- Wejście w fazy krajowe państw, w których zgłaszający (zgodnie z deklaracją) ubiega się o patent

Koszty kwalifikowane
1) Koszty związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego:
- koszty analiz zasadności ekonomicznej objęcia wynalazków ochroną patentową
- koszty badania stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku,
- koszty opracowania strategii komercjalizacji wynalazku;
- koszty przygotowania zgłoszenia patentowego, w tym czynności wykonywane przez rzecznika
Patentowego;
- koszty tłumaczenia zgłoszenia patentowego, w tym tłumaczenia przysięgłego;
- koszty postępowania spornego.
2) Opłaty urzędowe poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku za zgłoszenie
wynalazku, w regionalnych lub międzynarodowych urzędach ochrony własności przemysłowej,
wnoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub za pośrednictwem uprawnionego zawodowego
pełnomocnika.
3) Opłaty za wejście w fazy krajowe państw, w których zgłaszający (zgodnie z deklaracją) ubiega się o
patent.

