
Do 1500 € dofinansowania na 

zgłoszenie znaków towarowych 

i wzorów przemysłowych 

11 stycznia ruszył program bonów własności intelektualnej, oferujący

nawet 1500 euro dofinansowania do zgłoszenia znaków towarowych

i wzorów przemysłowych między innymi przed:

▪ Urzędem Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej (EUIPO)

pozwalającym uzyskać ochronę na całym obszarze Unii Europejskiej,

▪ Urzędem Patentowym RP.

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k., ul. Lubicka 53, 87-100 Toruń
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Czy mogę przystąpić do programu? Definicja MŚP.

Komisja Europejska wraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) utworzyły fundusz

dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w celu zabezpieczenia ich praw własności intelektualnej. MŚP mogą

otrzymać dotacje w wysokości maksymalnie 1500 euro z programu „The Ideas Powered for Business SME Fund”

na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej i/lub zgłoszenia znaków towarowych i wzorów

przemysłowych/wspólnotowych na poziomie krajowym, regionalnych i unijnym.

ALERT PRAWNY

Pierwszym warunkiem pozwalającym na zakwalifikowanie do kategorii MŚP jest posiadanie statusu

przedsiębiorstwa. Czynnikiem decydującym jest zatem fakt prowadzenia działalności gospodarczej,

w tym na własny rachunek, przez przedsiębiorstwa rodzinne i spółki lub jakiekolwiek inne podmioty

prowadzące regularną działalność gospodarczą.

Drugim krokiem jest określenie kryteriów kwalifikacyjnych oraz pułapów i progów, które należy

zastosować.
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W definicji MŚP uwzględnia się trzy następujące kryteria: liczbę zatrudnionych, obrót roczny oraz roczną sumę

bilansową. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa,

które:

zatrudniają mniej niż 250 

pracowników

ich obrót roczny nie przekracza 50 mln 

EUR lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 mln EUR

oraz

MŚP
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Poniżej prezentujemy zestawienie obrazujące podział:
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Kategoria 
przedsiębiorstwa

Liczba 
zatrudnionych 

Obrót roczny
Roczna suma 

bilansowa

Średnie przedsiębiorstwo < 250 ≤ 50 mln EUR lub ≤ 43 mln EUR

Małe przedsiębiorstwo < 50 ≤ 10 mln EUR lub ≤ 10 mln EUR

Mikroprzedsiębiorstwo < 10 ≤ 2 mln EUR lub ≤ 2 mln EUR

Składanie wniosków będzie możliwe w pięciu terminach, tzw. oknach, zgodnie z następującym harmonogramem:

11 stycznia 2021 – 31 stycznia 2021 r.

1 marca 2021 – 31 marca 2021 r.

1 maja 2021 – 31 maja 2021 r.

1 lipca 2021 – 31 lipca 2021 r.

1 września 2021 – 30 września 2021 r.

Przy czym istotnym jest, że dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Można złożyć tylko jeden

wniosek o usługę nr 1 (wstępną diagnostykę własności intelektualnej) lub usługę nr 2 (zgłoszenie znaków

towarowych i wzorów), lub kombinację obu usług. Istnieje również opcja zamówienia jednej usługi w jednym

oknie, natomiast drugiej w kolejnym.

ALERT PRAWNY

Z jakich usług mogę skorzystać?

Program obejmuje dwa rodzaje usług:

75% zniżki na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP scan)

Usługa wstępnej diagnostyki odbywa się za pośrednictwem krajowych i regionalnych urzędów ds. własności

intelektualnej w UE. Możliwość skorzystania z pomocy oferują Urzędy krajowe następujących państw: Austrii,

Bułgarii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Łotwy, Słowacji, Hiszpanii.

50% zniżki na opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów

Zgłoszeń znaków towarowych i wzorów można dokonywać:

▪ na poziomie krajowym jednym z krajowych urzędów ds. własności intelektualnej w UE obejmujących

27 państw członkowskich;

▪ na poziomie regionalnym w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (obejmującym Belgię,

Holandię i Luksemburg);

▪ na poziomie unijnym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej - EUIPO (obejmującym

wszystkie 27 państw członkowskich).

Terminy składania wniosków
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✓ Zapoznanie się z zaproszeniem do składania wniosków, dostępnym pod linkiem (LINK);

✓ Złożenie wniosku na formularzu online oraz dokumentacji dotyczącej statusu MŚP;

✓ Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania podania;

✓ W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, otrzymanie decyzji o przyznaniu dotacji, którą

należy zachować – będzie niezbędna w kolejnym etapie.

Martyna Lewandowska 
konsultant prawny

531 117 376

m.lewandowska@ostrowski-legal.net

Skontaktuj się 
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Jak złożyć wniosek? 3 etapy.

Joanna Skrzeczkowska 
radca prawny, rzecznik ds. unijnych znaków 

towarowych i wzorów wspólnotowych

531 100 195

j.skrzeczkowska@ostrowski-legal.net

ALERT PRAWNY

W przypadku pytań, niejasności jesteśmy do

Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt

Działem Własności Intelektualnej Kancelarii

Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Etap I

✓ W ciągu 30 dni od otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, dokonanie zgłoszenia znaku

towarowego i/lub wzoru oraz uiszczenie opłaty w wybranym urzędzie ds. własności intelektualnej

i/lub za usługę wstępnej diagnostyki.

Etap II

Etap III

✓ Po uiszczeniu opłat za usługi, złożenie wniosku o zwrot kosztów za pomocą linku dostępnego

w otrzymanej pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, o której mowa w etapie 1;

✓ Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania wniosku o zwrot;

✓ Otrzymanie zwrotu płatności w ciągu miesiąca, z potwierdzeniem mailowym.
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