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Porady dla pracodawcy

Dotacje unijne na ochronę patentową

Wzory dokumentów
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Niezbędnik firmowy

Ośrodek Przetwarzania Informacji ogłosił konkurs o dofinansowanie w ramach Poddziałania

Kalkulatory

1.3.2 "Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w

Zarobki w firmach

wyniku prac B+R" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wnioski można składać w
okresie od 3 października do 30 listopada 2011 r.

Baza adresowa firm
Adresy ZUS
Forum Firma

Poziom i wartość dofinansowania

Start działalności

Przewidziana alokacja środków w ramach konkursu wynosi: 6 000 000 euro. Interesujące jest to, że w
ramach Poddziałania 1.3.2 PO IG dofinansowanie zostało określone na poziomie 100% kosztów

Księgowość

kwalifikowanych projektu. Jest to

Pracownicy i
Wynagrodzenia

więc niezwykła szansa dla wszystkich jednostek naukowych patrzących w przyszłość na konieczność
współpracy z sektorem biznesu. Uzyskanie praw ochronnych pozwala na spokojne planowanie konsorcjalnych
przedsięwzięć.

Urząd/Kontrola
Programy dla firmy

Koszty kwalifikowane

Reklama i PR

W ramach tego konkursu przewidziano przede wszystkim dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem
Obsługa klienta

w Polsce i zagranicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych

Auto w firmie

mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo -rozwojowych. Kierując się logiką Działania 1.3 POIG,
trzeba podkreślić, że wyniki uzyskane w efekcie realizacji projektów rozwojowych nie będą bezpośrednio

Dotacje UE i inne

wdrażane przez beneficjentów pomocy, a udostępniane wszystkim zainteresowanym na zasadach rynkowych
Edukacja

lub nieodpłatnie z zachowaniem równego dostępu do ww. wyników projektu.

Twoje narzędzia
Niezbędnik firmowy

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się:

Kalkulatory

1.

Wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu;

Wzory dokumentów

2.

Wydatki na zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia stanowiska pracy dla
nowozatrudnionych osób w projekcie;

3.

Wydatki na zakup usług badawczych oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o
dofinansowanie, bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, obejmujące wydatki na ocenę
potencjału rynkowego przedmiotu prac rozwojowych i możliwości jego komercjalizacji.

Adresy ZUS

4.

Wydatki na ochronę patentową i doradztwo;

Newsy na Twoją stronę

5.

Promocja projektu;

Centrum Webmastera

6.

Wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne;

Firmy zlikwidowane

7.

Koszty ogólne do 20 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu;

Znajdź pracę

8.

Wydatki na zabezpieczenie umowy o dofinansowanie;

Znajdź przetarg

9.

Wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu zewnętrznego.

Baza adresowa firm
Urzędy skarbowe
Urzędy pracy

Znajdź nieruchomość
Znajdź providera
Zakupy i usługi
Porównanie kredytów

Bardzo istotne jest skonsultowanie z rzecznikiem patentowym przewidywanych wydatków. Pozwoli to na
prawidłowe oszacowanie poszczególnych pozycji i przyjęcie właściwych cen rynkowych oraz odpowiedniego
poziomu kosztów .
Procedura aplikacyjna

Książki
Projektowanie WWW
Książki

Jest to niezwykle dobra informacja, że procedura składania wniosku o dofinansowanie nie jest bardzo
skomplikowana. Przede wszystkim nie jest konieczne sporządzanie studium wykonalności, a to właśnie ten
dokument jest najbardziej czasochłonny i kosztowny dla wnioskodawców. Tak naprawdę najważniejszym
załącznikiem są harmonogramy: rzeczowo – finansowy oraz realizacyjny w rozbiciu na kwartały. Pozostałe
dokumenty dotyczą statusu jednostki naukowej oraz ewentualnie związane są z oświadczeniami dotyczącymi
kwalifikowalności podatku VAT.
Zachęcamy wszystkie jednostki naukowe do wzięcia udziału w tym konkursie, który nie jest obciążony zbyt
dużym biurokratycznym ciężarem. Warto próbować, aby otrzymać 100 % dofinansowania.
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