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Konkurs 

 

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej  

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

 

PARP 

 

Przedmiot konkursu 

 

 

Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie 

kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. 

Polskie przedsiębiorstwa, w porównaniu z konkurentami z Europy, nadal w niewielkim 

stopniu wykorzystują potencjał tkwiący w tworzeniu przewagi konkurencyjnej 

wykorzystując i zastrzegając wytworzoną w firmie własność intelektualną. W 

ostatnich latach zdecydowanie wzrosła świadomość polskich przedsiębiorców w 

tym zakresie, co przełożyło się na rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców 

możliwością uzyskania ochrony własności przemysłowej. Niezbędna jest precyzyjna 

interwencja wspierająca tych przedsiębiorców, którzy zamierzają wdrożyć światowe 

standardy zarządzania własnością intelektualną (zgłoszenie, obrona, unieważnienie - 

wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego). Celem działania jest 

wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa 

własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub 

międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu 

uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji. 

 

 

Typ projektów 

podlegających 

dofinansowaniu 

 

 

Preferowane są dwa rodzaje projektów obejmujące: 

• uzyskanie ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na 

wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością 

wsparcia działań przygotowujących do procesu komercjalizacji przedmiotu 

objętego zgłoszeniem, 

• realizację ochrony własności przemysłowej zawierające działania związane z 

wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie unieważnienia lub 

stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa 

z rejestracji z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych dotyczących naruszeń 

praw własności przemysłowej. 

 

 

Typ Beneficjenta 

(kto może składać wniosek) 

 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy 

 
Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 

 

 

Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania 

projektu 

 

Planowana minimalna wartość projektu 10 000 zł, planowana maksymalna wartość 

projektu – 1 000 000 zł. Poziom dofinansowania: do 50% (bez względu na wielkość 

przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu). 

 

Termin składania wniosku 

o dofinansowanie projektu 

 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 października 2015 r. 

Zakończenie naboru wniosków: 28 marca 2016 r. 

 

Dodatkowe informacje 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt: 

Skontaktuj się z nami  opcja „Dotacje i szkolenia” 

 


