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Wiadomości z kraju i ze świata

wiadomości

Dofinansowanie na rejestracje
znaków towarowych i wzorów
Posiadanie praw ochronnych i możliwość ich udokumentowania to punkt wyjścia.
Piszemy o tym systematycznie w naszym cyklu „IP i Meblarstwo”. Tym razem
z okazji targów Meble Polska 2022 chcielibyśmy zachęcić przedsiębiorców do
skorzystania z funduszu Unii Europejskiej na wsparcie mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw w zabezpieczeniu swoich praw.
Po co rejestrować
O tych aspektach pisaliśmy więcej w numerze
grudniowym „Meblarstwa – Komponentów
i Technologii”. Warto przeczytać. Przytoczone
tam badanie pokazuje, co motywuje właścicieli oraz kadrę zarządzającą firm do podjęcia
decyzji o rejestracji praw własności intelektualnej (PWI).

Dofinansowanie na
rejestracje
Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business to program przyznawania dotacji utworzony w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw

(MŚP) w Europie. SME Fund (Fundusz dla
MŚP) to inicjatywa Komisji Europejskiej, realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds.
Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz
dla MŚP działa od 10 stycznia 2022 r. do 16
grudnia 2022 r.
Środki europejskie przeznaczone są na:
• 75-proc. zwrot opłat za zgłoszenie znaku
towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu
UE;
• 75-proc. zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację,
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•

•

publikację i odroczenie publikacji na
szczeblu krajowym i regionalnym;
50-proc. 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-proc. zwrot opłat przed udzieleniem
patentu (np. złożenie wniosku, wyszukiwanie i badanie), opłat związanych
z udzieleniem patentu i publikacją na
szczeblu krajowym.
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Kto może wystąpić o wsparcie?

Kategoria przedsiębiorstwa

Liczba
zatrudnionych

Obrót

Całkowita suma
bilansowa

Średnie przedsiębiorstwo

51 < 250

< 50 mln euro

< 43 mln euro

Małe przedsiębiorstwo

11 < 50

< 10 mln euro

< 10 mln euro

Mikroprzedsiębiorstwo

0 < 10

< 2 mln euro

< 2 mln euro

Wysokość zwrotu środków
W przypadku znaków towarowych lub wzorów przemysłowych maksymalna kwota podlegająca zwrotowi na jedno MŚP wynosi 1500 EUR.

Pozostałe wymogi formalne
1. Wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT.
2. Zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przez właściwy organ krajowy.
3. Oświadczenie – pełnomocnictwo dla kancelarii, która ma wesprzeć
Państwa firmę.

Jak procedować?
Każda firma może samodzielnie ubiegać się o dofinansowanie w ramach funduszu lub skorzystać ze wsparcia własnego rzecznika
patentowego.
Etapy działania kancelarii:
Krok 1: sprawdzanie dokumentacji, przesłanie do EUIPO dokumentów i wniosku o bon;
Krok 2: zgłaszanie znaku towarowego / wzoru przemysłowego /
wspólnotowego – z koniecznością zapłaty, przy jednoczesnym wniosku o realizację bonu;
Krok 3: oczekiwanie (około 2-3 tygodni) na zwrot środków, które
firma otrzymuje bezpośrednio na konto.
Usługa wsparcia dotycząca bonów z Funduszu MŚP jest z naszej strony
przy zgłaszaniu znaków towarowych / wzorów przemysłowych / wspólnotowych zawarta w cenie dokonania zgłoszenia, to znaczy jest nieodpłatna.

Najlepszy czas
Targi to święto, a zarazem wyzwanie, punkt kulminacyjny przygotowań nowych kolekcji, produktów. To czas sojuszy i wzmożonej uwagi
na to, co robią inni. Firmy eksponują wyroby, którymi chcą zawalczyć
na rynku. Nie zawsze to, co widać i co błyszczy, jest rzeczywiście mocną stroną. Nie zawsze jest bowiem prawidłowo chronione. W prawie
własności przemysłowej obowiązuje zasada: pierwszeństwo ma ten,
kto prawo pierwszy zarejestrował. Nie warto czekać – kto pierwszy,
ten lepszy! Także po fundusze!

— źródło: https://euipo.europa.eu
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