
Tam, gdzie postęp spotyka 
się z doświadczeniem 
i wiedzą, powstają 
innowacyjne rozwiązania 
prawne zapewniające 
naszym klientom usługi na 
najwyższym poziomie. 
W obliczu wyzwań stale 
zmieniającego się świata 
nie stoimy w miejscu –
robimy pewny krok ku 
przyszłości. 

Poznaj Kochański & 
Partners – firmę prawniczą 
jutra. 

Wraz z początkiem stycznia rozpoczęła się nowa
edycja programu przyznawania dotacji, wspieranego
przez Komisję Europejską i EUIPO. Jego celem jest
ułatwienie dostępu do ochrony praw własności
intelektualnej.

Na czym polega program The Ideas
Powered for Business SME FUND?
W programie wystawiane są bony na częściowe pokrycie
opłat na wybrane czynności. Jednym z nich jest bon na
kwotę do 1500 EUR do wykorzystania w związku z opłatą
za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru.

Tym samym każde małe i średnie przedsiębiorstwo, które
chce dokonać zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru,
może otrzymać zwrot kosztów w kwocie do 1500
EUR poniesionych na:

1. opłaty pobierane przez urzędy ds. własności
intelektualnej (w tym Urząd Patentowy RP i Urząd
Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO)
za rejestrację znaków towarowych i wzorów (zwrot
do 75% opłat);

2. opłaty pobierane przez Światową Organizację
Własności Intelektualnej za uzyskanie
międzynarodowej ochrony znaków towarowych
i wzorów, czyli także globalnie poza terytorium UE
(zwrot do 50% opłat);
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The Ideas Powered 
for Business SME FUND
Unijny program dotacji dla małych i średnich przedsiębiorców 
w celu maksymalizacji aktywów w zakresie własności intelektualnej



Kto może skorzystać z dotacji
w ramach programu The Ideas
Powered for Business SME
FUND?

Dotacja przeznaczona jest dla małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) z siedzibą w państwach
członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie
z Zaleceniem Komisji nr 2003/361/WE,
wspomnianą definicję będą spełniały
przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250
pracowników, których obrót roczny nie przekracza
50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 mln EUR.

Co obejmuje zwrot kosztów za
zgłoszenie znaków towarowych
i wzorów?

Zwrot kosztów dotyczy opłat za zgłoszenia
dokonane w urzędach krajowych i EUIPO oraz
opłaty pobierane przez Światową Organizację
Własności Intelektualnej za uzyskanie
międzynarodowej ochrony.

W jaki sposób są przyznawane
dotacje?
Dotacje są przyznawane zgodnie z kolejnością
zgłoszeń. Nie można wnioskować
o dofinansowanie na usługi, na które uzyskano
wcześniej wsparcie krajowe lub unijne.

Kiedy należy składać wnioski?
Wnioski można składać od 10 stycznia 2022 r. do
16 grudnia 2022 r. Dotacje są dostępne przez cały
rok, aż do momentu wykorzystania wszystkich
dostępnych środków.

Zapraszamy do kontaktu:

Karolina Marciniszyn
Rzecznik patentowy, Partner, 
Szef Praktyki Prawa Własności 
Intelektualnej i Przemysłowej
T: +48 883 323 468
E: k.marciniszyn@kochanski.pl 

Tomasz Szambelan
Adwokat, Prawnik
T: +48 608 593 042
E:  t.szambelan@kochanski.pl 

Program jest znakomitą okazją do zabezpieczenia
praw własności intelektualnej każdego
przedsiębiorstwa na poziomie krajowym, unijnym
lub międzynarodowym. W ciągu ostatnich miesięcy
wsparliśmy wielu naszych Klientów w procesie
uzyskania dotacji (w pierwszej edycji programu),
którzy dzięki temu zaoszczędzili znaczne kwoty na
opłatach urzędowych.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań
dotyczących procesu składanie wniosków,
uregulowań, harmonogramu lub innych kwestii
związanych z programem oraz ochroną praw
własności intelektualnej Państwa
przedsiębiorstwa.


