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Fundusz o wartości 47 mln euro na rzecz ochrony własności
intelektualnej unijnych MŚP podczas odbudowy po pandemii COVID-19 oraz
w trakcie transformacji ekologicznej i cyfrowej
Komisja
Europejska
i
Urząd
Unii
Europejskiej
ds.
Własności
Intelektualnej (EUIPO) uruchomiły 10 stycznia 2022 nowy fundusz dla
unijnych MŚP, oferujący MŚP z siedzibą w UE bony, aby wspomóc je w
ochronie ich praw własności intelektualnej. Jest to drugi unijny
fundusz dla MŚP, którego celem jest wsparcie małych i średnich
przedsiębiorstw w odbudowie po pandemii Covid-19 oraz podczas
transformacji ekologicznej i cyfrowej przez kolejne trzy lata
(2022-2024).
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• zwrot 90 proc. opłat pobieranych przez państwa członkowskie z
tytułu usług diagnostyki własności intelektualnej, które pomagają
szczegółowo ocenić potrzeby ubiegającego się o wsparcie MŚP w zakresie
własności intelektualnej, biorąc pod uwagę potencjał innowacyjny
wartości niematerialnych przedsiębiorstwa;
• zwrot 75 proc. opłat pobieranych przez urzędy ds. własności
intelektualnej (w tym krajowe urzędy ds. własności intelektualnej,
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i Urząd ds.
Własności
Intelektualnej
Beneluksu)
podczas
rejestracji
znaków
towarowych i wzorów;
• zwrot 50 proc. opłat pobieranych przez Światową Organizację
Własności Intelektualnej z tytułu uzyskania międzynarodowych znaków
towarowych i ochrony wzorów;
• zwrot 50 proc. opłat pobieranych przez krajowe urzędy ds. własności
intelektualnej z tytułu rejestracji patentów w 2022 r.;
• od 2023 r. fundusz może objąć również inne usługi np. częściowy
zwrot kosztów poszukiwania wcześniej znanych rozwiązań opartych na tej
samej
idei
czy
ponoszonych
z
tytułu
dokonywania
zgłoszenia
patentowego; usługi prywatnego doradztwa (rejestracja patentu, umowy
licencyjne, wycena własności intelektualnej, pozasądowe rozstrzyganie
sporów itd.) świadczone przez adwokatów specjalizujących się w
dziedzinie własności intelektualnej.
W celu ochrony swoich innowacji MŚP potrzebują elastycznych narzędzi w
obszarze własności intelektualnej i dostępu do szybkiego finansowania.
Dlatego wsparcie z nowego unijnego funduszu dla MŚP obejmuje teraz po
raz pierwszy również patenty. Opiewający na kwotę 2 mln euro wkład
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finansowy Komisji zostanie w pełni przeznaczony na usługi związane z
patentami. MŚP będzie mogło np. ubiegać się o zwrot opłat
rejestracyjnych związanych z opatentowaniem swoich wynalazków w kraju
członkowskim.
Źródło
i
więcej
informacji
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_181
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