Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Poddziałanie 5.4.1. PO IG
Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
Ważnym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej jest prawo dotyczące własności
przemysłowej. Choć istnieją międzynarodowe i krajowe uregulowania prawne w tym zakresie, są one
rzadko stosowane przez polskich przedsiębiorców. A przecież skuteczna ochrona własności intelektualnej może być w dzisiejszych czasach istotnym elementem przewagi nad rywalami.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO IG w ramach działania 5.4 Zarządzanie własnością
intelektualną ma zachęcić przedsiębiorców do wykorzystywania możliwości ochrony prawnej
własności przemysłowej. W efekcie inwestycje w działalność badawczo-rozwojową staną się bardziej
opłacalne, a opracowane nowe rozwiązania będą udostępniane z korzyścią dla ich wynalazców.

Jakie projekty otrzymają wsparcie
Poddziałanie 5.4.1 umożliwia otrzymanie wsparcia projektów dotyczących uzyskania ochrony
własności przemysłowej, związanych z pokryciem kosztów:
- przygotowania 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),
- zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu
w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy
ochrony praw własności przemysłowej oraz kosztów prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem udzielającym ochrony 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,
- zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem lub prowadzeniem
postępowania, o którym mowa powyżej, 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,
- postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania
zgłoszenia, lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa.

Dofinansowanie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej nie może być jednak udzielone, jeżeli:
 przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku badań podstawowych,
 zgłoszenie dotyczy znaków towarowych,
 zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP dotyczy uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium RP.

Kto może skorzystać z dofinansowania
O dofinansowanie na projekty w ramach poddziałania 5.4.1 mogą ubiegać się mikro, mali i średni
przedsiębiorcy mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Firmy te muszą też spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG (Dz.U.
z 2012 roku, poz. 438).

Poziom dofinansowania
Dofinansowanie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej może wynosić od 2 tys. zł do 400 tys. zł.

Więcej informacji na temat poddziałania 5.4.1 PO IG
można znaleźć na stronie internetowej:
http://poig.parp.gov.pl
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