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PODSTAWOWE INFORMACJE, DOTYCZĄCE UZYSKIWANIA POMOCY I ŚRODKÓW NA 
REALIZACJĘ OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 
 

1. Program: Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG), Działanie 5.4 „Zarządzanie własnością 
intelektualną”, Poddziałanie 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności 
przemysłowej”: http://poig.parp.gov.pl/index/index/595 

 
2. Instytucja wdra żająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  
 
3. Środki przeznaczone są dla: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na 

terytorium RP (w przypadku przedsiębiorców będących osobą fizyczną – posiadających miejsce 
zamieszkania na terytorium RP)  

 
4. Na co przeznaczone są środki :  

a) 
uzyskanie ochrony własności przemysłowej przyznawanej przez:  

- krajowe,  
- regionalne, 
- międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz  

 
pokrycie kosztów przygotowania zgłoszenia: 

- wynalazku,  
- wzoru użytkowego, 
- wzoru przemysłowego, a także: 

 

 

pokrycie kosztów: 
 

− obsługi zawodowego pełnomocnika, obejmujących przygotowanie dokumentacji 
zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz 
reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej; 

− opłat urzędowych za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego w 
trybie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym, w tym opłat za przekazanie, opłat 
za dokumenty pierwszeństwa, opłat za odnowienie wniosku oraz opłat od wszelkich 
innych czynności dokonywanych w trakcie postępowania prowadzonego przez krajowy, 
regionalny lub międzynarodowy organ udzielający ochrony; 

− tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia 
wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego; tłumaczenia przysięgłego na 
język polski dokumentacji; 

b) 
 realizację ochrony własności przemysłowej w zakresie: 

− unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji 
− stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z 

rejestracji oraz 
 

pokrycie kosztów:   
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− związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego 
pełnomocnika, 

− opłat urzędowych za wniesienie pism w postępowaniu w danej instancji; 
− tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia 

postępowania w danej instancji; tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji. 
 

5. Poziom dofinansowania: 
 

a) uzyskanie ochrony własności 
przemysłowej 

b) realizacja ochrony przemysłowej  

w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub 
małego przedsiębiorcy – 70 % wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem, 
jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór 
przemysłowy powstał w wyniku 
prowadzonych badań przemysłowych;  

w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub 
małego przedsiębiorcy – 45% wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem,  

 

w przypadku średniego przedsiębiorcy – 
60% wydatków kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór 
użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w 
wyniku prowadzonych badań 
przemysłowych;  

w przypadku średniego przedsiębiorcy – 
35% wydatków kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem.  

 

w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub 
małego przedsiębiorcy – 45% wydatków 
kwalifikujących,  się do objęcia wsparciem, 
jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór 
przemysłowy powstał w wyniku 
prowadzonych prac rozwojowych;   

 

w przypadku średniego przedsiębiorcy – 
35% wydatków kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem,  jeżeli wynalazek, wzór 
użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w 
wyniku prowadzonych prac rozwojowych. 

 

Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa 
własności przemysłowej nie może być niższa niż 
2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 
tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na 
jeden projekt. 

Kwota wsparcia na realizację ochrony własności 
przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące 
złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy 
złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden 
projekt. 

 

6. Wymogi obligatoryjne:  
 

− przedmiot zgłoszenia powstał na etapie badań przemysłowych lub prac rozwojowych,  

− wsparcie na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej może być udzielone 
przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia 
realizacji projektu. 

 

7. Wsparcie nie może być udzielone na: 
 



 3 

− zgłoszenie do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania ochrony 
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

− uzyskanie ochrony znaków towarowych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak 
i za granicą,  

− projekt, w którym wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku 
badań podstawowych. 

 

8. Termin zamknięcia konkursu: 
 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na 
dofinansowanie projektów na 2011 rok lub do końca 2011 roku. PARP może zamknąć nabór 
wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% 
alokacji przewidzianej na dany rok. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków 
będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni 
roboczych od dnia publikacji ww. informacji. 

 

9. Interpretacje PARP: 
 

W przypadku projektów z zakresu uzyskania ochrony własności przemysłowej wymaganym 
rezultatem realizowanych działań jest dokonane zgłoszenie. Oznacza to, że jeżeli wyniki badań 
rzeczników patentowych nie potwierdzą zdolności patentowej , zwrot kosztów nie będzie możliwy. 

Co dokładnie należy rozumieć przez wskaźnik "dokonane zgłoszenie" wniosek zgłoszeniowy, czy 
też wnioski o uznanie ważności patentu składane w poszczególnych urzędach krajowych -zgodnie z 
procedurą uzyskiwania patentu europejskiego? - Odp.: Wskaźnik powinien określać liczbę 
wniosków/formularzy zgłoszeniowych składanych w celu rozpoczęcia danej procedury 
zgłoszeniowej (np. w przypadku rozpoczynania regionalnej lub międzynarodowej procedury 
zgłoszeniowej liczba wskaźników powinna wynosić 1, zgodnie z zasadą jedna procedura 
zgłoszeniowa - jedno dokonane zgłoszenie). 

Zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku jeden wniosek o dofinansowanie może dotyczyć tylko 
jednej kategorii przedmiotu zgłoszenia (wynalazku albo wzoru użytkowego albo wzoru 
przemysłowego) dla jednego wytworu intelektualnego. Wyjątek może stanowić grupa 
przedmiotów, która zostanie objęta jednym zgłoszeniem do organu ochrony własności 
przemysłowej (np. zgłoszeniem złożonym) i wspólnymi opłatami urzędowymi. 

Jeden wniosek może obejmować tylko jeden rodzaj projektu - może dotyczyć albo uzyskania 
ochrony własności przemysłowej albo realizacji ochrony własności przemysłowej. 

Nie został określony minimalny ani maksymalny czas realizacji projektu. Projekt musi być 
realizowany w ramach czasowych Działania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
realizacji projektu. W przypadku Poddziałania 5.4.1 PO IG, aby wydatki zostały uznane za 
kwalifikujące się do dofinansowania, nie mogą zostać poniesione wcześniej niż po dniu złożenia 
wniosku oraz nie później niż do 31 grudnia 2015 roku. 

W przypadku decyzji urzędu patentowego o odmowie przyznania ochrony patentowej na 
wynalazek, uzyskane w ramach Poddziałania 5.4.1 dofinansowanie nie podlega zwrotowi. 
Dofinansowanie może podlegać zwrotowi np. w przypadku wycofania przez beneficjenta 
zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego lub zbycia praw nabytych w 
związku z realizacją projektu (dokonanie zasadniczej modyfikacji projektu) przez okres 3 lat od 
dnia zakończenia realizacji projektu. Szczegółowy tryb i warunki rozwiązania umowy oraz zwrotu 
dofinansowania znajdują się w umowie o dofinansowanie. 

Opis przedmiotu zgłoszenia powinien być na tyle ogólnikowy, żeby nie naruszać tajemnicy 
rozwiązania, mającego stanowić przedmiot ochrony. 



 4 

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień faktycznej realizacji działań wyszczególnionych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy lub 
dzień zaciągnięcia pierwszego zobowiązania beneficjenta dotyczącego wydatków związanych z 
realizacją projektu, z wyłączeniem dokonania wyboru zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z 
odrębnymi przepisami, jest uprawniony do występowania przed właściwymi organami ochrony 
praw własności przemysłowej. 

Sposób na udokumentowanie faktu, że wynalazek/wzór powstał w wyniku badań przemysłowych / 
prac rozwojowych: Decydujące dla oceny danego projektu będą informacje przedstawione we 
wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca w punkcie 23 wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu musi podać uzasadnienie, poprzez opisanie okoliczności, które doprowadziły do powstania 
danego przedmiotu praw własności w kontekście definicji wybranego etapu prac badawczo-
rozwojowych. Przedstawiony opis/uzasadnienie w oparciu o ww. definicje musi w jednoznaczny 
sposób wskazywać, że dany przedmiot zgłoszenia powstał odpowiednio na etapie badań 
przemysłowych lub prac rozwojowych (musi jednoznacznie odwoływać się do obowiązującej 
definicji wskazanego etapu działalności badawczo-rozwojowej). Pełne definicje badań 
podstawowych, przemysłowych oraz prac rozwojowych znajdują się w art. 30 pkt 2-4 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L 214 z 09.08.2008 r.). W przypadku 
wątpliwości co do formalnego charakteru przeprowadzonych prac, które doprowadziły do 
powstania danego przedmiotu praw własności, decydująca może być opinia jednostki naukowej 
prowadzącej badania naukowe i/lub prace rozwojowe np. jednostki badawczo-rozwojowej, szkoły 
wyższej itp. Nie jest jednak wymagane dołączanie do wniosku dodatkowych załączników poza 
tymi, które zostały wymienione we wniosku o dofinansowanie. Wszystkie dodatkowe dokumenty 
załączone do wniosku mogą mieć jedynie charakter pomocniczy i ewentualnie dokumentować 
informacje podane we wniosku o dofinansowanie. Dokumenty potwierdzające, iż przedmiot 
zgłoszenia powstał w wyniku badań przemysłowych lub prac rozwojowych mogą być pomocne 
podczas późniejszych wizyt kontrolnych.   

 

10. Najczęściej popełniane błędy: 
 

− działania objęte wnioskiem dotyczą kolejnych etapów zgłoszenia wynalazku/wzoru 
przemysłowego, dokonanego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – projekt jest 
rozpoczęty przed złożeniem wniosku;  

− ogólnikowe sformułowania dotyczące okoliczności, które doprowadziły do powstania danego 
przedmiotu praw własności przemysłowej – brak jednoznacznego odwołania się do 
obowiązujących definicji poszczególnych etapów prac badawczo-rozwojowych utrudniający 
lub uniemożliwiający ocenę na jakim etapie prac badawczo-rozwojowych powstał wytwór 
intelektualny będący przedmiotem projektu. 

 

11. Definicje: z rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. 
U. UE L 214 z 09.08.2008 r.: 
 

− badania podstawowe oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede 
wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów 
bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie praktyczne; 

− badania przemysłowe oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu 
zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów 
lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów 
lub usług. Uwzględnia się tu tworzenie elementów składowych systemów złożonych, co jest 
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niezbędne do badań przemysłowych, szczególnie do walidacji technologii generycznych, z 
wyjątkiem prototypów; 

− eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i 
wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i 
biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub 
projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą 
także obejmować na przykład inne czynności mające na celu definiowanie pojęciowe, 
planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów lub usług. Czynności te 
mogą obejmować tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod 
warunkiem, że nie jest ona przeznaczona do celów komercyjnych. Działania te obejmują 
również opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do 
celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp z konieczności jest produktem końcowym do 
wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on 
jedynie do celów demonstracyjnych i dowodowych. W przypadku późniejszego 
wykorzystania projektów demonstracyjnych lub pilotażowych do celów komercyjnych 
wszelkie dochody pochodzące z takiego wykorzystania odejmuje się od kosztów 
kwalifikowalnych. Do otrzymania pomocy kwalifikuje się także działalność związana z 
produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług pod warunkiem, 
że nie są one wykorzystywane ani przekształcane z myślą o zastosowaniach przemysłowych 
lub komercyjnych.  

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian 
wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących 
usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 


