Program: Program Innowacyjna Gospodarka
Działanie 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”
Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”
Nabór wniosków: do 6.08.2013

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze
Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu poprawę efektywności
funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie
stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności
przemysłowej.

Koszty kwalifikujące się do wsparcia:
- przygotowanie zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez
zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest
uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;
- zgłoszenie przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru
przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe,
regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia
postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem
ochrony własności przemysłowej albo prowadzenia postępowania wyłącznie przed właściwym
krajowym, regionalnym lub unijnym organem ochrony własności przemysłowej, w przypadku
gdy międzynarodowa, unijna lub regionalna faza procedury ochrony własności przemysłowej została
zakończona przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia;
- zakup, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem lub prowadzeniem postępowania,
o których mowa w pkt 1 i 2, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych
i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny
wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji
oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej;
- postępowanie w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania
zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa.

żBeneficjenci:
- mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poziom wsparcia:
- kwota wsparcia nie może być niższa niż 2 000 zł i nie może przekroczyć 400 000 zł dla jednego
przedsiębiorcy na jeden projekt
Intensywność wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć:


w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 70% wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór
przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;



w przypadku średniego przedsiębiorcy – 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku
prowadzonych badań przemysłowych;



w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 45% wydatków
kwalifikujących, się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór
przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych;



w przypadku średniego przedsiębiorcy – 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku
prowadzonych prac rozwojowych.

Intensywność wsparcia wynosi do 100 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem
w przypadku wydatków na:


ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia
wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz



pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego
rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi
projektu lub płatności zaliczkowych

należytego

wykonania

zobowiązań

Wsparcie w zakresie kosztów praw własności przemysłowej w ramach działania 5.4 z zastrzeżeniem
wskazanych poniżej wydatków, w przypadku których wsparcie jest udzielane na zasadach pomocy
de minimis, stanowi pomoc publiczną.
Pomoc de minimis stanowi wsparcie w zakresie wydatków na:


ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia
wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;



pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego
rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym;



pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych
i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie
wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych
komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, do
wysokości 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;



pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności
patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego, poniesionych nie

należytego

wykonania

zobowiązań

wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, do wysokości
10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;


pokrycie kosztów prowadzenia postępowania wyłącznie przed właściwym krajowym,
regionalnym lub unijnym organem ochrony własności przemysłowej, w przypadku gdy
międzynarodowa, unijna lub regionalna faza procedury ochrony własności przemysłowej
została zakończona przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia.

Ocena merytoryczna projektu:
Kryteria merytoryczne obligatoryjne (ocena 0-1) :
- projekt jest zgodny z celem i zakresem działania 5.4 PO IG,
- przedmiot postępowania nie powstał na etapie badań podstawowych,
- wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i
celów projektu oraz celów Działania,
- informacje zawarte we wniosku potwierdzają zdolność Wnioskodawcy do sfinansowania projektu.
- wskaźniki produktu i rezultatu są:
· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają założone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
- projekt dotyczy uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej, z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 438), z wyłączeniem zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony na
terytorium RP,
- projekt nie dotyczy uzyskania ochrony znaków towarowych zarówno na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą.
- przedmiot zgłoszenia powstał na etapie badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

