ALERT PRAWNY

Uzyskaj nawet 1.125 euro
na zgłoszenie unijnego
znaku towarowego
Fundusz „Idee Powered for Business”
Fundusz dla MŚP „Idee Powered for Business”
– kolejna edycja programu dotacji utworzona w celu
wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich
przedsiębiorstw europejskich.
Masz czas na skorzystanie z Funduszu do 16 grudnia
2022 r. Pula środków jest ograniczona.
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Fundusz „Idee Powered for Business”
W 2021 roku Urząd Europejski ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomił
„Fundusz MŚP”, program wsparcia finansowego dla większej liczby zastosowań
w ochronie IP, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Teraz, w 2022 roku,
pojawiła się nowa edycja, tym razem dla ochrony znaków towarowych, wzorów
i patentów. Wsparcie z Funduszu MSP ograniczone jest do MŚP z siedzibą na terenie
Unii Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie może złożyć właściciel unijnego
przedsiębiorstwa, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego
imieniu.
Co ważne przyznanie dotacji nie koliduje z innymi dofinansowaniami
uzyskanymi przez przedsiębiorców. Można ją otrzymać nawet, jeżeli
jest się beneficjentem innych programów pomocowych.

Bony zapewniają dostęp do częściowego zwrotu kosztów:
• 90% zwrot kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan);
• 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe
klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu UE;
• 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe
klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu
krajowym i regionalnym;
• 50% zwrot podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat
za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie
uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty
manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia;
• 50% zwrot opłat przed udzieleniem patentu (np. złożenie wniosku, wyszukiwanie
i badanie), opłat związanych z udzieleniem patentu i publikacją na szczeblu
krajowym.

Na czym polega wsparcie?
W ramach programu przyznawane są dwa rodzaje bonów:

Bon 1

Bon 2

1500 EURO do wykorzystania w
związku z opłatą za zgłoszenie znaku
towarowego i wzoru przemysłowego

750 EURO do wykorzystania
na opłaty patentowe

Fundusz MSP 2022 został powołany na okres od 10 stycznia 2022 r. do 16 grudnia
2022 r. Pula środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością
zgłoszeń.

Zobacz stronę projektu
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Skontaktuj się z autorami
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o procesie składania wniosków Ideas Powered for Business lub chcesz omówić potrzeby związane ze znakami
towarowymi i projektami Twojej firmy lub działania, które są najbardziej korzystne dla ochrony Twoich praw własności intelektualnej, skontaktuj się
z nami.

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Joanna Skrzeczkowska
radca prawny, koordynator Działu prawa
własności intelektualnej
+48 531 100 195
j.skrzeczkowska@ostrowski-legal.net

Dominika Wiergowska
asystentka radcy prawnego
+48 531 161 561
d.wiergowska@ostrowski-legal.net

ul. Lubicka 53
87-100 Toruń
Oddział w Gdyni:
ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia
(+48) 56 651 07 93, 94; (+48) 724 679 513
torun@ostrowski-legal.net
Zapraszamy do bliższego poznania naszej Kancelarii:
www.ostrowski.legal

Niniejszy materiał jest objęty prawami własności intelektualnej Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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