Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie: 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki
naukowe
Poddziałania 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach
naukowych w wyniku prac badawczo rozwojowych”
PRZEWIDYWANY TERMIN URUCHOMIENIA NABORU WNIOSKÓW:
1 WRZEŚNIA 2009
Działanie skierowane jest m.in. do jednostek naukowych, uczelni, konsorcjów naukowych i naukowoprzemysłowych. Celem działania jest zwiększenie wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju
gospodarki i poprawy konkurencyjności przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa.
Rozwój współpracy sektora nauki i przedsiębiorstw wymaga również podjęcia działań wspierających
upowszechnianie wyników prac badawczo - rozwojowych. Służyć temu będzie wspieranie ochrony własności
przemysłowej wytworzonej w wyniku prowadzenia prac badawczo - rozwojowych w ośrodkach badawczych
mających siedzibę w Polsce. W ramach tego działania można uzyskać dofinansowanie na uzyskanie ochrony
prawnej wyników prac badawczych. Wsparcie można także uzyskiwać na ochronę w Polsce i za granicą, lecz nie
będzie przyznawane na utrzymywanie ochrony praw po ich przyznaniu (np. wsparciu nie będzie podlegać
finansowanie opłat za utrzymywanie patentu po jego przyznaniu).
O dofinansowanie w ramach Poddziałania ubiegać mogą się:
- jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych)
-uczelnie
- konsorcja naukowe– grupy jednostek naukowych podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie
obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac
rozwojowych
-konsorcja
naukowo-przemysłowe,
reprezentowane
wyłącznie
przez
jednostkę
naukową
Konsorcjum naukowo-przemysłowe to grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna
jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, podejmujących na podstawie umowy wspólne
przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań
naukowych lub prac rozwojowych
- spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku
W ramach Poddziałania 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w
wyniku prac badawczo rozwojowych” możesz otrzymać wsparcie na:
- uzyskanie w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach
naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo – rozwojowych
Wysokość dotacja:
- do 100% kosztów kwalifikowanych.
Minimalna/maksymalna wartość projektu: nie określono
Minimalna/Maksymalna kwota dofinansowania: nie określono
Wnioski przyjmuje Ośrodek Przetwarzania Informacji
Ocena merytoryczna złożonego wniosku obejmuje:
1. Kryteria merytoryczne
a) merytoryczne dostępu (punktacja ” 0-1”):
– zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów,
– realizacja projektu w dziedzinach priorytetowych dla polskiej gospodarki,
– zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu,
– harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia,

– wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu,
- wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości odzwierciedlają
założone cele projektu
b) merytoryczne (wagi punktowe):
– projekt dotyczy wynalazku z zakresu wysokich technologii,
– możliwość zastosowania wynalazku przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce (kryterium to będzie
weryfikowane poprzez wykazanie przez wnioskodawcę zamiaru wdrożenia wynalazku przez przedsiębiorcę /
przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce, np. przedstawienie wstępnej umowy w sprawie zakupu patentu,
licencji na korzystanie z patentu lub umowy przewidującej inną formę wykorzystywania patentu przez
przedsiębiorcę – leasing, dzierżawa itp.),
– zapotrzebowanie rynku na wyniki projektu,
– możliwość uzyskania dla gospodarki krajowej dochodów zza granicy ze sprzedaży lub opłat za
wykorzystywanie praw własności przemysłowej, objętych wnioskiem,
– poziom naukowy projektu,
– projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006.
W przypadku zainteresowania powyższą formą wsparcia oraz w przypadku dodatkowych pytań, szczegółowych
informacji udzielą Państwu:
- Robert Podgórzak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: r.podorzak@imbigs.org.pl
- Paweł Stępniak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: p.stepniak@imbigs.org.pl
- Magdalena Lepa – tel. kont. 22 843 59 51, e-mail: m.lepa@imbigs.org.pl

