KARTA NABORU
Program Operacyjny
Działanie/ poddziałanie
Czego dotyczy (B+R/ eksport/
innowacje)
Typy projektów

POIR
Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw",
Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej"
Innowacje
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące:
1) uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów,
praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów
przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu
komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej
albo

Dla kogo
Terminy
DD-MM-RRRR
Rundy naboru wniosków
Alokacja (PLN)
Finanse
Wartość wydatków
kwalifikowanych (PLN)
Poziom dofinansowania (%)
Rodzaj wsparcia

Forma płatności
Wydatki kwalifikowane
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2) realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy
wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli
podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy
unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia
patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Ogłoszenie konkursu
Rozpoczęcie naboru
Zakończenie naboru
31.01.2019
04.03.2019
14.06.2019
godz. 16:00
I runa: 04.03.2019 – 30.04.2019
II runda: 01.05.2019 – 14.06.2019 godz. 16:00
1) województwo mazowieckie: 877 000,00 PLN
2) województwo inne niż mazowieckie: 4 123 000,00 PLN
Maksimum
Minimum
1 000 000,00
10 000,00
50 %
1) pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności w zakresie uzyskania,
walidacji i obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe
oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz usług doradczych
w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji
lub
2) pomoc de minimis na uzyskanie wstępnego orzeczenia rzecznika
patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności
ochronnej wzoru użytkowego
Zaliczka, refundacja
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności
przemysłowej zalicza się koszty:
1) uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory
użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj.:
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a) opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa
ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru
przemysłowego;
b) pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących
przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru
użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed
organem ochrony własności przemysłowej;
c) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego,
dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru
użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia
postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym
lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;
2) usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji
związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu
zgłoszenia (max 30% kosztów kwalifikowanych projektu), tj.:
a) 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, których dotyczy
projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca
zamierza uzyskać ochronę;
b) pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania,
określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy
docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych
wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, z obszaru na którym
obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu oraz przygotowania
ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;
c) pokrycie zakupu analizy czystości patentowej (freedom-tooperate) związanej z procesem komercjalizacji przedmiotu objętego
zgłoszeniem.
3) pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika
patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności
ochronnej wzoru użytkowego (max 10% kosztów kwalifikowanych
projektu).

Ramy czasowe projektu
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Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności
przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych
na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj.:
1) pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w
danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z
przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do
występowania przed właściwym organem ochrony;
2) opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu;
3) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego,
dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej
instancji.
1) realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia
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Wymagania dotyczące siedziby
Ważne kryteria punktowe

Wymagane załączniki

Przewidywana data rozstrzygnięcia
konkursu
Sposób i forma aplikowania
Informacja o konkursie
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wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie;
2) okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę
okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.
Prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej potwierdzonej wpisem do odpowiedniego rejestru
1) projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE – 1 pkt.
2) projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację – 1 pkt.
3) wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do uzyskania
ochrony własności przemysłowej – 1 pkt.
Poświadczona/e za zgodność z oryginałem kopia/e dokumentu/ów
potwierdzającego/ych posiadanie wyłącznych praw do przedmiotu
objętego zgłoszeniem/zgłoszeniami w zakresie uzyskiwania ochrony
własności przemysłowej (jeśli dotyczy).
Dwa miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie
w danej rundzie konkursu.
Wyłącznie w formie elektronicznej.
https://www.poir.gov.pl/nabory/137/#Niezb%C4%99dne%20dokumenty
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