
Eksport pytań: Ochrona własności przemysłowej

Co to jest wkład własny beneficjenta?
To środki finansowe wnoszone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie
wydatków kwalifikowalnych i które nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania
(różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną
Beneficjentowi); wkład własny Beneficjenta nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym
dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 

Kto w kontekście realiów afrykańskich może pełnić funkcję
rzecznika patentowego?
Taką funkcję może pełnić ten podmiot, który posiada uprawnienia do reprezentowania w oparciu o
system prawny obowiązujący w danej procedurze zgłoszeniowej. 

Jeżeli w projekcie będzie, np. 15 zgłoszeń wzorów
przemysłowych, czy można rozpisać to jako jedno zadanie, czy
dla każdego należy wyodrębnić oddzielne zadanie?
W tym zakresie jest dowolność. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż rozpisanie zadań w taki sposób
aby zadanie dotyczyło danego zgłoszenia, będzie sporym ułatwieniem w trakcie realizacji projektu
dla przedsiębiorcy. Dodatkowo rozliczając wydatki łatwiej będzie przypisać rozliczany koszt do
konkretnego zgłoszenia. 

Czy jest czas, który musi minąć od uzyskania patentu na terenie
RP do złożenia wniosku i rozpoczęcia procedury
międzynarodowej?
Uzyskanie ochrony na terytorium Polski np. w postaci patentu, powoduje, że ubieganie się o ochronę
zagranicą będzie bezcelowe, ponieważ dany organ badający międzyanrodowe zgłoszenie stwierdzi,
że ochrona na ten konkretny przedmiot już została udzielona w Polsce, co wiąze się z tym, że
zgłoszenie zostało opublikowane do publicznej wiadomości, tym samym przedmiot nie spełnia
warunku nowości. Przedsiębiorstwo po dokonaniu zgłoszenia w Polsce może podjąć działania
związane z uzyskaniem ochrony poza granicami Polski przed upływem 12-miesięcy od tego dnia
(prawo pierwszeństwa). 

Co się dzieje w przypadku, kiedy procedura będzie trwała dłużej
niż do 31.12.2023 r.?
Każdy projekt powinien zostać zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym w
umowie, nie później niż do 31.12.2023 r. Wszelkie przypadki niezakończenia procedury przed tym
terminem będą przedmiotem odrębnej analizy, z uwzględnieniem całego kontekstu projektu i działań
podejmowanych przez beneficjenta (np. czy przedłużenie procedury było niezależne od beneficjenta,
czy też wynikało z jego zaniechań). W chwili obecnej nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej
odpowiedzi na to pytanie. 

Czy trzeba dostarczyć poświadczenie, że wniosek został
zgłoszony w procedurze polskiej?
W przypadku projektu dotyczącego ubiegania się o ochronę międzynarodową na podstawie prawa
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pierwszeństwa posiadanego w wyniku dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP,
obowiązkowo na etapie zawarcia umowy o dofinansowanie konieczne będzie dostarczenie kopii
dokonania tego zgłoszenia. W przypadku, gdy wnioskodawca będzie realizować projekt w oparciu o
prawo pierwszeństwa, które wygasa pomiędzy dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a dniem
zawarcia umowy o dofinansowanie, dodatkowo poza kopią dokonania zgłoszenia w UP RP trzeba
będzie również dostarczyć do PARP kopię dokonania zgłoszenia międzynarodowego (dokonanego po
dniu złożenia wniosku, lecz przed dniem wygaśnięcia prawa pierwszeństwa). Brak dokonania
zgłoszenia międzynarodowego, w opisanej sytuacji, będzie skutkować odmową zawarcia umowy o
dofinansowanie. 

Czy w ramach przeprowadzania procedury europejskiej można
wybrać wyłącznie pozycję EURO ZONE? Czy należy zdeklarować
poszczególne kraje?
Należy wymienić poszczególne kraje. Poza tym w budżecie projektu należy rozpisać wydatki w
sposób umożliwiający odniesienie wydatku do wydatków w danym państwie (w ramach procedury
krajowej lub fazy krajowej procedury międzynarodowej). 

Czy w ramach konkursu można złożyć więcej niż jeden wniosek
o dofinansowanie?
Nie ma ograniczenia liczby składanych wniosków o dofinansowanie. Ograniczeniem może być
wysokość pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę w ramach pomocy de minimis (ten rodzaj pomocy
udzielany jest jedynie w przypadku dofinansowania wydatku wstępnego orzeczenia rzecznika
patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego). 

Czy kwalifikowalne są wydatki na pozyskanie ochrony
patentowej we wszystkich krajach świata?
Brak jest ograniczeń, co do krajów zgłoszenia. Musi być związany z projektem, uzasadniony i
adekwatny do zakresu projektu. 

Czy w związku z negatywną odpowiedzią z Urzędu Patentowego
RP (ochrona na terenie Polski) można stratować w tym
konkursie?
Otrzymanie od Urzędu Patentowego decyzji negatywnej ani pozytywnej, nie wyklucza z możliwości
wzięcia udziału w konkursie 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej i ubiegania się o ochronę na
arenie międzynarodowej. Wnioskodawca może dokonać zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie celem uzyskania ochrony w Polsce (co nie stanowi o
rozpoczęciu realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, ponieważ ubieganie
się o ochronę w Polsce nie jest celem poddziałania 2.3.4 POIR, a tym samym nie jest finansowane i
stanowi odrębne przedsięwzięcie) i ubiegać się o ochronę na podstawie prawa pierwszeństwa.
Szczegóły dotyczące prawa pierwszeństwa należy wskazać w pkt VII. Klasyfikacja Projektu –
Zgłoszenie 1,2,3…etc. 

Co to jest generator wniosków i gdzie go znajdę?
Generator Wniosków (GW) – narzędzie informatyczne udostępnione za pośrednictwem strony
internetowej PARP umożliwiające wnioskodawcy utworzenie indywidualnego konta w systemie
informatycznym PARP oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w konkursie przeprowadzanym w
ramach działania. 
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Kim jest beneficjent?
To podmiot, o którym mowa w art.2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego, które znajduje się pod linkiem.
Oznacza podmiot publiczny lub prywatny oraz – wyłącznie do celów rozporządzenia w sprawie
EFRROW i rozporządzenia w sprawie EFMR – osobę fizyczną, odpowiedzialnych za inicjowanie lub
inicjowanie i wdrażanie operacji; w kontekście programów pomocy państwa, w rozumieniu pkt 13
niniejszego artykułu, „beneficjent” oznacza podmiot, który otrzymuje pomoc; w kontekście
instrumentów finansowych na mocy części drugiej tytuł IV niniejszego rozporządzenia „beneficjent”
oznacza podmiot, który wdraża instrument finansowy albo, w stosownych przypadkach, fundusz
funduszy oraz podmiot, o którym mowa w art.63 rozporządze nia ogólnego; 

Na jakich obszarach wsparcia koncentruje się PARP w
kontekście programu Inteligentny Rozwój (POIR)?
PARP wspiera mikro-, małych i średnich przedsiębiorców konkretnymi działaniami, które dynamizują
ich rozwój, podnoszą potencjał innowacyjności i konkurencyjności, umożliwiają podjęcie współpracy z
jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Koncentrujemy się na pięciu obszarach
wsparcia:

inwestycje w innowacje
dizajn
rynek start-upowy
usługi dla przedsiębiorstw
internacjonalizacja

W jaki sposób PARP uczestniczy w programie Inteligentny
Rozwój (POIR)?
PARP uczestniczy w programie Inteligentny Rozwój jako Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za
realizację wybranych instrumentów w ramach osi priorytetowych: II (Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I) i III (Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach). 

Czym jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)?
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) został stworzony z myślą o wszystkich, którzy chcą
rozwijać się inteligentnie i dynamicznie, przekraczać granice wyobraźni i geograficzne, budować
nowoczesną gospodarkę i burzyć ograniczenia. POIR jest programem kompleksowym – wspiera
innowacyjną przedsiębiorczość na wszystkich etapach: od idei, poprzez badania i rozwój, aż do
wprowadzenia innowacji na rynek. Dzięki temu wywiera realny pozytywny wpływ na naszą
gospodarkę, życie, codzienność. POIR powiązany jest z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. To
wybrane, najbardziej perspektywiczne i posiadające największy potencjał innowacyjności oraz
konkurencyjności branże polskiej gospodarki. Projekty i działania, które chcesz sfinansować w
ramach Inteligentnego Rozwoju, powinny wpisywać się w system Krajowych Inteligentnych
Specjalizacji. 

Czy koszty tłumaczeń i koszty ponoszenia opłat urzędowych
mogą zostać przerzucone na pełnomocnika?
W przypadku, gdy w założeniach projektowych przewiduje się, że rzecznik patentowy będzie
odpowiedzialny również za usługę tłumaczeń, opłaty urzędowe (samodzielnie czy też poprzez
podwykonawców), wtedy zarówno wniosek o dofinansowanie oraz proces wyboru wykonawcy
powinny taki model przewidywać. Tzn. we wniosku o dofinansowanie należy podwyższyć koszt usług
rzecznika o ewentualne usługi tłumaczeń, opłaty, a postępowanie ofertowe - a w szczególności
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ogłoszenie o zamówieniu usługi -  powinny wskazywać, że usługa rzecznika ma również obejmować
tłumaczenia/opłaty. Wtedy wystawiając fakturę Wnioskodawcy, kancelaria rzecznika wystawi ją za
usługę reprezentowania Wnioskodawcy w danej procedurze, zgodnie z kategorią wydatków we
wniosku o dofinansowanie, tj. „Pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika” (bez rozbijania
tej usługi na poszczególne pozycje na fakturze). 

Czy możliwe jest zgłoszenie o ochronę międzynarodową nie w
oparciu o prawo pierwszeństwa, tzn. po upływie 12 miesięcy od
pierwszego zgłoszenia?
W sytuacji, gdyby zgłoszenie o ochronę międzynarodową miało nastąpić nie w oparciu o prawo
pierwszeństwa, taki Wnioskodawca nie ma możliwości wnioskowania w tym konkursie. W załączniku
przesyłam dokument wyjaśniający, jakie możliwości zgłoszeń ma Wnioskodawca, który chce wziąć
udział w konkursie 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej. 

W jaki sposób dokonywana jest ocena projektów?
Zgodnie z Regulaminem konkursu § 8: 1. Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria
wyboru projektów, określone w załączniku nr 1 do regulaminu na podstawie informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie oraz informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 (jeśli
wnioskodawca był wezwany do ich złożenia). 2. Ocena projektów dokonywana jest przez KOP. 3.
Ocena projektów trwa do 45 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie
w danej rundzie konkursu. 4. W przypadku, gdy do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów
niezbędne okaże się złożenie przez wnioskodawcę dodatkowych informacji lub dokumentów innych,
niż wymienione we wniosku o dofinansowanie, KOP może wezwać wnioskodawcę do ich złożenia. 5.
Informację o wezwaniu, umieszczonym w GW, do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów,
o których mowa w ust. 4 KOP wysyła na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy. Wnioskodawca
jest zobowiązany do przekazania PARP wymaganych informacji lub dokumentów za pośrednictwem
GW lub w inny sposób wskazany w wezwaniu w terminie 5 dni roboczych od dnia następującego po
dniu wysłania przez KOP informacji o wezwaniu (dla biegu tego terminu nie ma znaczenia dzień
odebrania wezwania przez wnioskodawcę). Przesłane informacje lub dokumenty stają się częścią
dokumentacji aplikacyjnej wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca nie przekaże informacji lub
dokumentów w wyznaczonym terminie, ocena wniosku o dofinasowanie prowadzona jest przez KOP
na podstawie posiadanych informacji. 6. Prawdziwość oświadczeń i danych zawartych we wniosku o
dofinansowanie może zostać zweryfikowana w trakcie oceny, jak również przed i po zawarciu umowy
o dofinansowanie projektu. 7. Wnioskodawca ma prawo dostępu do dokumentów związanych z oceną
złożonego przez siebie wniosku o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, że dane osobowe członków KOP
dokonujących oceny nie podlegają ujawnieniu. 8. PARP przechowuje w swoim systemie
informatycznym wnioski o dofinansowanie złożone w GW, które zostały ocenione negatywnie i, w
stosunku do których nie został wniesiony protest oraz wersje papierowe złożonych dokumentów lub
nośniki danych (np. CD, DVD), do 30 czerwca 2024 r. 

W jaki sposób należy rozumieć rezultat projektu?
Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie (dotyczące wnioskodawcy) oraz natychmiastowe
(mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia
produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie nastąpiły u wnioskodawcy bezpośrednio po
zakończeniu projektu. Niektóre wskaźniki rezultatu mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu (np.
liczba dokonanych zgłoszeń patentowych). Nazwy wskaźników zostaną automatycznie uzupełnione
przez Generator Wniosków. Wnioskodawca nie ma możliwości dodawania własnych wskaźników.
Wnioskodawca powinien jedynie podać wartość docelową, rok osiągnięcia wartości docelowej, a
także opisać metodologię jego wyliczenia oraz sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych
wartości docelowych tego wskaźnika. Rok osiągnięcia wartości docelowej to rok, w którym dokonane
zostanie zgłoszenie przewidziane w projekcie (dla typu projektu: „Uzyskanie ochrony własności

                             4 / 15



przemysłowej”) albo rok, w którym planowane jest zakończenie projektu (dla typu projektu:
„Realizacja ochrony własności przemysłowej”). Pozostałe informacje tj. jednostka miary, rok bazowy
oraz wartość bazowa właściwe dla danego projektu będą generowane automatycznie. Za rok bazowy
przyjęty zostanie rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie. 

W jaki sposób będzie weryfikowane kryterium „Wnioskodawca
posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony
własności przemysłowej”?
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji we wniosku o dofinansowanie oraz
załączników potwierdzających posiadanie na dzień składania wniosku o dofinansowanie wyłącznych
praw do uzyskania danego prawa własności przemysłowej tj. patentów, praw ochronnych na wzory
użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe (np. umowa kupna – sprzedaży; umowa
zlecenie; umowa o dzieło; umowa spółki itp.). Posiadanie praw weryfikowane będzie ponownie przed
zawarciem umowy o dofinansowanie. W przypadku kiedy Wnioskodawca (osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą) jest jedynym twórcą przedmiotu objętego planowanym zgłoszeniem, do
spełnienia kryterium wystarczające jest zadeklarowanie tego faktu we wniosku o dofinansowanie, z
jednoczesnym oświadczeniem, iż Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do uzyskania patentu na
wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego do
przedmiotu objętego zgłoszeniem oraz, że do przedmiotu objętego planowanym zgłoszeniem nie
zostały wysunięte roszczenia ze strony osób/podmiotów trzecich. Posiadanie praw weryfikowane
będzie ponownie przed zawarciem umowy. Umowa licencji wyłącznej nie stanowi podstawy do
uznania kryterium za spełnione. W przypadku projektów polegających na kontynuowaniu procedury
uzyskania ochrony poza granicami RP na podstawie prawa pierwszeństwa, Wnioskodawca we
wniosku o dofinansowanie zobowiązany jest również poza określeniem i załączeniem dokumentu, na
podstawie którego posiada prawo do uzyskania danego prawa własności przemysłowej do wskazania
daty i numeru zgłoszenia nadanego przez właściwy organ ochrony własności przemysłowej, z
zastrzeżeniem, że dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia nie jest wystarczający do
potwierdzenia posiadania prawa do uzyskania danego prawa własności przemysłowej. Posiadanie
praw weryfikowane będzie ponownie przed zawarciem umowy. 

Kto może dokonać poświadczenia za zgodność z oryginałem na
kopiach dokumentów, potwierdzających posiadanie praw do
przedmiotu/rozwiązania objętego zgłoszeniem?
Dokumenty może poświadczyć osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy na podstawie
dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa lub pełnomocnictwa. 

Co zalicza się do kosztów kwalifikowanych w zakresie realizacji
ochrony własności przemysłowej?
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty
obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów
przemysłowych, tj: pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji
przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest
uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony; opłaty urzędowe za wniesienie
pism w postępowaniu; pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji
niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji. 

Czy projekt powinien wpisywać się w Krajową Inteligentną
Specjalizację?

                             5 / 15



Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów, stanowiącymi załącznik nr 1 do Regulaminu, ocenie
podlegać będzie, czy przedmiot projektu wpisuje się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
(KIS) określonych w dokumencie strategicznym „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiącym
załącznik 6 do Regulaminu. Jest to kryterium obligatoryjne. KIS jest dokumentem otwartym, który
będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące
zmiany społeczno-gospodarcze. W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja
dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej
PARP). 

Jaka jest maksymalna intensywność dofinansowania ?
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. 

Czy konkurs jest podzielony na rundy?
Zgodnie z Regulaminem konkurs jest podzielony na pięć rund. Wnioski o dofinansowanie mogą być
składane w następujących terminach: 1) dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie
od 6 marca do 30 kwietnia 2018 roku; 2) dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie
od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku; 3) dla rundy III – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie
od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku; 4) dla rundy IV – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie
od 1 września do 31 października 2018 roku; 5) dla rundy V – nabór wniosków o dofinansowanie w
terminie od 1 listopada do 29 listopada 2018 roku; (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). 

Dla jakich projektów w ramach konkursu 2.3.4 jest
przeznaczone dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności
przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem
zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej
realizacji. Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące: • uzyskania prawa ochrony własności
przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów
przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu
zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo – • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej,
gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych
praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego
na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. 

Kto może zostać Wnioskodawcą?
O dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4 mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy,
mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Informacje odnośnie kwalifikowalności
Wnioskodawcy, znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu - Kryterium wyboru projektów. 

Czy można ubiegać się o dofinansowanie wynalazku, który
otrzymał właśnie ochronę w Polsce (patent warunkowy) i
zgłoszony jest w urzędzie EU (po wstępnym raporcie) oraz
złożone jest kolejne zgłoszenie w Polsce i trzecie w
przygotowaniu - wszystkie w związku z tym samym projektem
(urządzenie medyczne). Czy wszystkie trzy procedury mogą być
dofinansowane?
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W ramach poddziałania 2.3.4 POIR dofinansowanie może zostać udzielone na realizację procedur
zgłoszeniowych związanych z uzyskiwaniem praw własności przemysłowej, które nie zostały
rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. przed tym dniem nie zostało
dokonane zgłoszenie w ramach danej procedury. Jeżeli dokonane zostało przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie zgłoszenie europejskie/międzynarodowe/krajowe (zagraniczne), to należy
uznać, że projekt już się rozpoczął. Gdyby taki wniosek został złożony, zostałby on odrzucony na
etapie oceny formalnej z uwagi na rozpoczęcie realizacji przed dniem złożenia wniosku. 

Czy koszty związane z wnioskiem o dotację mogą być już
ponoszone przed decyzją o przyznaniu dofinansowania?
Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca nie
rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia
wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta przed lub w dniu
złożenia wniosku o dofinansowanie kryterium zostaje uznane za niespełnione, z zastrzeżeniem § 5
ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 tj. za rozpoczęcie prac nie uważa się poniesienia kosztów uzyskania wstępnego
orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru
użytkowego. W przypadku ubiegania się w ramach projektu o ochronę na sfinansowanie wydatków
ponoszonych w ramach faz regionalnych/ krajowych procedury międzynarodowej w sytuacji, gdy faza
międzynarodowa tej procedury została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
uznaje się, że projekt został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, co wiąże się
z negatywną oceną w ramach tego kryterium. 

Czy w jednym wniosku można ująć zarówno koszty związane z
ochroną wzoru użytkowego, jak i koszty związane z ochroną
wzoru przemysłowego dotyczące tegoż wzoru użytkowego?
Tak, jeden wniosek może dotyczyć zarówno realizacji procedury zgłoszeniowej dotyczącej uzyskania
ochrony wzoru użytkowego, jak i rejestracji wzoru przemysłowego. Zgodnie z zapisami Instrukcji
wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach jednego projektu planowaną ochroną może być
objętych więcej niż jeden rodzaj przedmiotu zgłoszenia, a ponadto wniosek może obejmować więcej
niż jedno zgłoszenie. Jedno zgłoszenie może natomiast dotyczyć tylko jednej kategorii przedmiotu
zgłoszenia (tj. wynalazku, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego). Za jedno, integralne
zgłoszenie uznaje się to, które w efekcie jego zgłoszenia powoduje rozpoczęcie przez właściwy organ
procedury zgłoszeniowej. 

Na czym polega wstępna ocena rzecznika patentowego?
Wstępne orzeczenie rzecznika patentowego polega na dokonaniu oceny przez rzecznika, jaka jest
zdolność patentowa wynalazku lub ochronna wzoru użytkowego przedmiotu planowanego do
ochrony. Wstępną ocenę rzecznika patentowego prowadzi się w celu oceny zasadności dokonania
zgłoszenia patentowego, a także nowości rozwiązania oraz jego poziomu wynalazczego.
Dokumentacja konkursowa nie precyzuje, na czym dokładnie polega wstępne orzeczenie rzecznika
patentowego. Z tym zagadnieniem proponuję kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Patentowym.
Jeżeli w ramach projektu wnioskodawca planuje wnioskować o refundację poniesionych kosztów
uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub
zdolności ochronnej wzoru użytkowego należy podać ich wartość, zakres (którego z planowanych do
dokonania zgłoszeń dotyczy wstępne orzeczenie), datę poniesienia wydatku oraz uzasadnić
konieczność ich poniesienia w kontekście realizacji projektu. 

Czy posiadanie prawa do uzyskania ochrony własności
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przemysłowej może być udokumentowane w następujący
sposób : a) umową kupna tych praw od osoby fizycznej za
określoną kwotę z odroczonym terminem płatności? b) umową
kupna tych praw od osoby fizycznej z odroczoną płatnością w
wysokości zależnej od uzyskanych w przyszłości korzyści
majątkowych? c) umową nieodpłatnego przeniesienia tych
praw?
Każda z umów, o których mowa w zapytaniu, potencjalnie stanowić może dokument potwierdzający
posiadanie wyłącznych praw do uzyskania danego prawa własności przemysłowej. Dla oceniających
istotny jest bowiem przedmiot umowy, a nie warunki finansowe transakcji. Umowa musi dotyczyć
przedmiotu zgłoszenia, o którym mowa w projekcie, przenosić prawa wyłączne i pozwalać nabywcy -
Wnioskodawcy na uzyskanie prawa własności przemysłowej, o którym mowa w projekcie. 

Jeśli wnioskodawcą jest osoba prawna, czy może złożyć
oświadczenie o posiadaniu prawa do uzyskania ochrony
własności przemysłowej danego wzoru użytkowego lub
przemysłowego bez konieczności podawania osób fizycznych,
które uczestniczyły w stworzeniu takiego wzoru w ramach
działalności spółki?
Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w przypadku Wnioskodawców
będących przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność w formie innej niż jednoosobowa działalność
gospodarcza we wniosku o dofinansowanie, należy podać imię i nazwisko twórcy, bądź twórców
przedmiotu/rozwiązania objętego zgłoszeniem. Następnie należy określić, na jakiej podstawie
Wnioskodawca posiada prawa do przedmiotu/rozwiązania objętego zgłoszeniem poprzez podanie
informacji wskazujących na posiadanie przez Wnioskodawcę w dniu składania wniosku o
dofinansowanie wyłącznych praw do uzyskania danego prawa własności przemysłowej (np. umowa o
przeniesienie praw itp.), obejmującego przedmiot zgłoszenia. Należy wskazać datę zawarcia danej
umowy oraz wskazać strony umowy. Wnioskodawcy przysługuje także prawo do ubiegania się o
ochronę przedmiotu/rozwiązania, wynikającego ze stosunku pracy, gdy twórcą wynalazku jest
pracownik wnioskodawcy, któremu nie przysługuje prawo do ubiegania się o ochronę
przedmiotu/rozwiązania, ponieważ opracował przedmiot/rozwiązanie w ramach pełnionych
obowiązków służbowych. W tej sytuacji należy wskazać umowę o pracę jako podstawę posiadanych
praw przez Wnioskodawcę do ubiegania się o ochronę oraz podać datę zawarcia umowy o pracę oraz
wskazać stronę umowy (imię i nazwisko pracownika). Informacje w tym zakresie podane we wniosku
o dofinansowanie muszą zostać potwierdzone poprzez załączenie potwierdzonych za zgodność z
oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie praw. Posiadanie ww. praw niezbędne
będzie również na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie. Weryfikowanie posiadanych praw
nastąpi również w momencie kompletowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o
dofinansowanie. 

Jaki jest okres ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, tj. jak
długo może trwać projekt?
Okres realizacji projektu wskazany we Wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie realizacji
projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach POIR
(tj. 31 grudnia 2023 r.). 

W jaki sposób rzecznik patentowy powinien wystawiać faktury
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za działania w państwach, w których uzyskano i nie uzyskano
ochrony własności przemysłowej?
Faktury od rzecznika patentowego muszą odzwierciedlać wykonywane usługi i zadania, powinny być
wystawione zgodnie z tym, co zostało opisane we wniosku o dofinansowanie, w umowie o
dofinansowanie oraz w umowie z wykonawcą. Faktura powinna być opisana przez Beneficjenta w taki
sposób, by możliwa była identyfikacja kosztów wskazanych we wniosku. 

W jakim terminie i formie oraz za pomocą jakich dokumentów
należy potwierdzić do PARP nieuzyskanie ochrony własności
przemysłowej?
Informację o nieuzyskaniu ochrony należy przekazać do PARP niezwłocznie. Zgodnie z Kryteriami
wybory projektu – projekt powinien obejmować wszelkie działania przewidziane daną procedurą
zgłoszeniową do momentu wydania przez właściwy dla tej procedury organ rozpatrujący zgłoszenie
decyzji o udzieleniu, bądź odmowie udzielenia ochrony – w zależności od procedury będzie to
odpowiednie pismo informujące o negatywnej decyzji. 

Z umowy o dofinansowanie wynika, że dla otrzymania zaliczki
potrzebne jest dodatkowe jej zabezpieczenie w postaci
„twardszej”, niż weksel in blanco. Czy istnieją fundusze
poręczeniowe, które udzielają takiego poręczenia na zasadzie
pomocy de minimis?
Brak jest informacji czy dostępne są poręczenia w ramach pomocy de minimis. Wzór umowy o
dofinansowanie wskazuje: 4. Oprócz zabezpieczenia określonego w ust. 2, Beneficjent ustanawia
dodatkowe zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej zaliczce w ramach projektu, w jednej z form
określonych w § 6 ust. 4 pkt 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek, na okres realizacji projektu. 

Czy jest możliwa refundacja, gdy nie ma jeszcze zaliczki?
Tak, refundacji podlegają tylko koszty faktycznie poniesione przez Beneficjenta, znajdujące
odzwierciedlenie w realizacji zadań projektu. 

Czy wybór rzeczników patentowych/osób za granicą, którzy
zajmowaliby się postępowaniami przed międzynarodowymi lub
pozakrajowymi organami ochrony własności przemysłowej,
wymaga również prowadzenia procedury zapytań ofertowych?
Wydatki ponoszone w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i
efektywny. Jeżeli z przeprowadzonego szacowania kosztów wynika, iż koszt rzeczników
patentowych/kancelarii patentowych zawiera się od 20 tys. do 50 tys. - wówczas należy
przeprowadzić rozeznanie rynku. Jeżeli jest powyżej 50 tys. zł - wówczas należy zastosować tryb
zgodny z zasadą konkurencyjności. Tryb zgodny z zasadą konkurencyjności został opisany w
Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Wnioskodawca/Beneficjent jest
zobowiązany przeprowadzić stosowne postępowanie wyboru wykonawcy usług/dostawcy (w
zależności od wartości szacunkowej zamówienia), niezależnie od tego czy będzie kierował ofertę do
podmiotów krajowych czy zagranicznych. 

Jak realizowana jest refundacja poniesionych wydatków?
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Zgodnie z zapisami Umowy dofinansowanie projektu dofinansowanie przekazywane jest
Beneficjentowi w formie zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych na podstawie
złożonych przez Beneficjenta i zaakceptowanych przez Instytucję Wdrażającą wniosków o płatność,
zgodnie z harmonogramem płatności. Warunkiem akceptacji wniosku o płatność jest przedstawienie
prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w Umowie o
dofinansowanie projektu, w tym: potwierdzającymi realizację zadań projektu oraz poniesione koszty
na ten cel (w przypadku refundacji). 

Jaki dokument należy przedstawić, aby udowodnić, że
Wnioskodawca posiada prawo do uzyskania ochrony własności
przemysłowej?
Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów kryterium Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo
do uzyskania ochrony własności przemysłowej - kryterium weryfikowane będzie na podstawie
informacji we wniosku o dofinansowanie oraz załączników potwierdzających posiadanie na dzień
składania wniosku o dofinansowanie wyłącznych praw do uzyskania danego prawa własności
przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory
przemysłowe (np. umowa kupna – sprzedaży; umowa zlecenie; umowa o dzieło; umowa spółki itp.).   

Co się dzieje, gdy firma po przeprowadzeniu niezbędnych
tłumaczeń, opłat urzędowych i działań rzecznika patentowego
uzyska ochronę zaledwie w 5 na 8 zgłoszonych krajów?
Przedmiotem projektu jest rozpoczęcie procedury uzyskania ochrony własności przemysłowej, nie
zaś uzyskanie. Jednakże projekt powinien obejmować wszelkie działania przewidziane daną
procedurą zgłoszeniową do momentu wydania przez właściwy dla tej procedury organ rozpatrujący
zgłoszenie decyzji o udzieleniu, bądź odmowie udzielenia ochrony. Jeśli brak uzyskania ochrony
patentowej był niezależny od działań Beneficjenta, to cel określony w projekcie w postaci dokonania
złożenia zgłoszenia został osiągnięty. 

Czy zakup praw wzoru użytkowego jest kosztem
kwalifikowalnym?
Zakup praw nie jest jednak wydatkiem kwalifikowanym w projekcie. 

Czy złożenie wniosku na ochronę patentową do Urzędu
Patentowego RP obejmujące tylko Polskę przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie jest traktowane jako rozpoczęcie
realizacji projektu?
Przedmiot projektu nie może dotyczyć zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP celem uzyskania
ochrony w Polsce. Wnioskodawca może dokonać zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie celem uzyskania ochrony w Polsce (co nie stanowi o rozpoczęciu
realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, ponieważ ubieganie się o
ochronę w Polsce nie jest celem poddziałania 2.3.4 POIR, a tym samym nie jest finansowane i
stanowi odrębne przedsięwzięcie) i ubiegać się o ochronę na podstawie prawa pierwszeństwa.
Szczegóły dotyczące prawa pierwszeństwa należy wskazać w pkt VII. Klasyfikacja Projektu –
Zgłoszenie 1,2,3…etc. 

Czy firma (MŚP) może ubiegać się o finansowanie na zgłoszenie
patentowe dokonane na terenie Polski przez naukowców? Firma
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posiada umowę licencyjną na dane zgłoszenie.
Umowa licencji ( w tym licencji wyłącznej) nie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie ww.
praw i nie będzie skutkować uznaniem za spełnienie kryterium merytorycznego „Wnioskodawca
posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej”. 

Czy jako załącznik należy dołączać umowę o pracę z
pracownikiem, który jest autorem wynalazku/zgłoszenia, jeżeli
na tej podstawie wynika prawo firmy- wnioskodawcy do
wynalazku?
Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć poświadczoną/e za zgodność z oryginałem kopią/e
dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadanie wyłącznych praw do przedmiotu objętego
zgłoszeniem/zgłoszeniami w zakresie uzyskiwania ochrony własności przemysłowej (jeśli dotyczy).
Zatem w Państwa przypadku może to być podpisana z pracownikiem umowa o pracę. 

Czy we wniosku o dofinansowanie można wpisać jeden tryb, a
po złożeniu wniosku wskazać kolejny?
Już na etapie składania wniosku należy wskazać konkretny tryb, wg jakiego będziecie Państwo
dokonywali zgłoszenia. Tryb zgłoszenia - z rozwijanej listy należy wskazać podstawę
prawną/procedurę, w oparciu o którą zgłoszenie zostanie dokonane i będzie rozpatrywane, np.:
„Procedura krajowa (narodowa)”, „Procedura europejska” , „Procedura międzynarodowa PCT”,
„Inny”. W przypadku wyboru opcji „Inny” w polu opisowym pn. „Jaki?” należy wskazać właściwy dla
danego zgłoszenia tryb/procedurę/konwencję. 

Liczba posiadanych przez Wnioskodawcę praw ochronnych na
dzień składania wniosku o dofinansowanie (szt.) - Czy należy
wpisywać patenty, które zostały złożone do odpowiedniego
urzędu i są w trakcie procedury weryfikowania?
W tym polu powinny zostać wpisane posiadane patenty, czyli po zakończeniu procedury ich
uzyskania, a nie w jej trakcie. 

Jeśli zgłoszenie dotyczy zgłoszenia 10 przedmiotów i dotyczy
krajów Unii Europejskiej, czy w takim razie we wniosku
zawartych musi być 10 zgłoszeń?
Jeśli zakłada się 10 przedmiotów, to należy określić 10 zgłoszeń. 

Czy do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć koszty
uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe?
Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące: 1) uzyskania prawa ochrony własności
przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów
przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu
zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo 2) realizacji ochrony prawa własności przemysłowej,
gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych
praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego
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na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Zatem znaki towarowe nie
mieszczą się w powyższym zakresie i nie mogą stanowić przedmiotu projektu. 

Czy można złożyć wniosek obejmujący projekt wypełniający
wszystkie kryteria oceny, ale znajdujący się w fazie
opracowania przez rzecznika patentowego do zgłoszenia
krajowego, a następnie międzynarodowego i czy w tym
przypadku wystarczające byłoby oświadczenie beneficjenta, czy
też wymagana jest umowa?
Wnioskodawca ma de facto trzy wyjścia: - albo składa zgłoszenie w UP RP celem uzyskania ochrony
w Polsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do PARP, wtedy w pkt VII „Zgłoszenie nr 1,2,3,
etc…” wpisuje, że ubiegać się będzie o ochronę międzynarodową na podstawie prawa pierwszeństwa
i wskazuje numer i datę zgłoszenia w UP RP (koszty procedury krajowej w Polsce nie stanowią
wydatków kwalifikowalnych) - albo składa wniosek o dofinansowanie do PARP, a po jego złożeniu
dokonuje zgłoszenia w UP RP (koszty procedowania w trybie krajowym, polskim nie będą stanowić
wydatków kwalifikowalnych), a wniosek będzie dotyczyć jedynie ubiegania się o ochronę poza
granicami Polski; - albo dokonuje zgłoszenia(bez pośrednictwa UP RP) bezpośrednio w EPO/WIPO (w
zależności od rodzaju procedury) i wtedy koszty uzyskiwania ochrony w Polsce są kwalifikowalne
(pod warunkiem, że poza Polską zostanie wyznaczony dodatkowo chociaż jeden kraj). 

Czy wymóg uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika
patentowego dotyczy każdego przedmiotu ochrony własności
przemysłowej?
Koszt wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku będzie
zrefundowane, jeśli z treści orzeczenia wynikać będzie, że przedmiot ochrony posiada zdolność
ochronną. Wstępne orzeczenie musi być sporządzone i opłacone przed dniem złożenia wniosku, ale
nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Sporządzenie wstępnego orzeczenia nie jest
warunkiem obligatoryjnym, aby móc ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR. 

Czy są jakieś wytyczne, co ma zawierać wstępna ocena
rzecznika patentowego?
Wstępne orzeczenie rzecznika patentowego polega na dokonaniu oceny przez rzecznika, jaka jest
zdolność patentowa wynalazku lub ochronna wzoru użytkowego przedmiotu planowanego do
ochrony. Wstępną ocenę rzecznika patentowego prowadzi się w celu oceny zasadności dokonania
zgłoszenia patentowego, a także nowości rozwiązania oraz jego poziomu wynalazczego. Dodatkowo
konieczne jest również, aby wstępne orzeczenie rzecznika patentowego zawierało pozytywny wynik,
stwierdzający zdolność patentową wynalazku lub zdolność ochronną wzoru użytkowego.
Dokumentacja konkursowa nie precyzuje, na czym dokładnie polega wstępne orzeczenie rzecznika
patentowego. Z tym zagadnieniem należy kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Patentowym. 

Czy w imieniu wnioskodawcy, MŚP, może wniosek złożyć i
podpisać pełnomocnik wyznaczony tylko do realizacji tego
zadania?
Tak, wniosek o dofinansowanie może zostać złożony przez pełnomocnika, zgodnie z zapisami
Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. W przypadku ustanowienia przez wnioskodawcę
pełnomocnika, w polach określonych  w części IV wniosku należy podać imię i nazwisko i dane
teleadresowe pełnomocnika. W przeciwnym przypadku całą przedmiotową sekcję (punkt IV) wniosku
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o dofinansowanie należy pozostawić pustą (niewypełnioną). Zakres pełnomocnictwa musi obejmować
co najmniej możliwość złożenia wniosku oraz reprezentowanie wnioskodawcy w konkursie. W
przypadku ustanowienia pełnomocnika korespondencja będzie doręczana lub kierowana  w formie
elektronicznej na adres podany w tej części wniosku. 

Czy konkurs może zostać zamknięty wcześniej?
Zgodnie z zapisami Regulaminu przeprowadzania konkursu: Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w
ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych: 1) w województwie mazowieckim
przekroczy 120 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin
składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim
może ulec skróceniu; 2) w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 120 % kwoty
przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o
dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec
skróceniu. O skróceniu terminu naboru PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2, nie później niż na 5
dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru. 

Czy refundacja wstępnej oceny rzecznika patentowego wynosi
50%?
Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 4 ust. 4, na pokrycie kosztów, o których
mowa w ust. 3 i 4 nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowalnych. 

Czy koszt tłumaczeń może być wliczony w koszty usługi
wykonanej przez rzecznika patentowego?
Wydatki w projekcie ujęte w kategorii kosztów „Pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika”
we wniosku o dofinansowanie obejmują przygotowanie przez pełnomocnika dokumentacji
zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed
organem ochrony własności przemysłowej. W sytuacji przygotowywania przez zawodowego
pełnomocnika dokumentacji zgłoszeniowej konieczne jest również dokonanie jej tłumaczenia. Koszt
tłumaczenia może zostać wliczony w koszty usługi wykonanej przez rzecznika patentowego, który
samodzielnie rozlicza te koszty z biurem tłumaczeń niemniej jednak pamiętać należy, że koszt
ewentualnej prowizji nie może stanowić kosztu kwalifikowalnego w projekcie. 

Czy możliwe jest składanie wniosku o dofinansowanie
dotyczącego przedmiotu zgłoszenia, który nie został jeszcze
opracowany?
Nie jest jednak możliwe składanie wniosku o dofinansowanie dotyczącego przedmiotu zgłoszenia,
który nie został jeszcze opracowany. We wniosku o dofinansowanie należy bowiem opisać przedmiot
zgłoszenia, w tym podać takie informacje jak: pełny tytuł/nazwa przedmiotu zgłoszenia, imię i
nazwisko twórcy(ów) przedmiotu/rozwiązania objętego zgłoszeniem oraz potwierdzić posiadanie
wyłącznych praw do ubiegania się o ochronę tego rozwiązania/przedmiotu. 

W jaki sposób określić okres realizacji poszczególnych zadań w
projekcie, jeśli nie wiadomo, jak długo będą trwały procedury
otrzymania ochrony patentowej w różnych krajach? Czy możliwe
są zmiany?
Długość okresu trwania poszczególnych zadań w projekcie na etapie składania wniosku o
dofinansowanie powinna zostać rzetelnie oszacowana w sposób uprawdopodabniający możliwość

                            13 / 15



realizacji zaplanowanych zadań. Tryb i zakres zmian w umowie, w tym wynikających z przebiegu
rzeczywistej realizacji projektu, zostały określone w § 15 wzoru umowy:

1. Strony mogą dokonać zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem ust. 2 - 4.

2. Zmiana:

adresu i sposobu reprezentacji Beneficjenta;
numerów rachunków bankowych;
harmonogramu płatności (o ile nie dotyczy przesunięcia środków między poszczególnymi
latami i nie powoduje zmiany terminu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków);
terminów realizacji poszczególnych działań i etapów Projektu określonych we wniosku o
dofinansowanie, o ile zmiana ta nie przekracza 3 miesięcy i jednocześnie pozostaje bez
wpływu na ustalony w Umowie termin zakończenia realizacji Projektu

- nie wymaga zmiany Umowy, lecz wymaga poinformowania Instytucji Pośredniczącej.

3. Zmiana:
statusu prawno – organizacyjnego Beneficjenta;
harmonogramu płatności, o ile zmiana ta pozostaje bez wpływu na termin
zakończenia realizacji Projektu i dotyczy przesunięcia środków pomiędzy
poszczególnymi latami;
terminów realizacji poszczególnych działań i etapów Projektu określonych we wniosku
o dofinansowanie powyżej 3 miesięcy, o ile zmiana ta pozostaje bez wpływu na
ustalony w Umowie termin zakończenia realizacji Projektu;
dotycząca przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem powyżej 15% do 25% wartości kwoty danej
kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie, o ile zmiana ta pozostaje bez
wpływu na zakres rzeczowy projektu[1]

- nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu, lecz wymaga uzyskania pisemnej zgody Instytucji
Pośredniczącej.

4. Zmiana dotycząca:

przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem do 15% wartości kwoty danej kategorii wydatków, do której następuje
przesunięcie, o ile pozostaje bez wpływu na zakres rzeczowy Projektu[2];
przekroczenia docelowej wartości skwantyfikowanych wskaźników realizacji Projektu

- nie wymaga zmiany Umowy, lecz wymaga poinformowania Instytucji Pośredniczącej w kolejnym
wniosku o płatność.

5. Instytucja Pośrednicząca ustosunkuje się do zmian zaproponowanych przez Beneficjenta nie
później niż 30 dni od dnia ich otrzymania, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich
uwzględnienia. W przypadku konieczności powołania eksperta zewnętrznego do oceny
zaproponowanych przez Beneficjenta zmian, termin 30 dni może ulec wydłużeniu, o czym
Instytucja Pośrednicząca poinformuje Beneficjenta.

6. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie, które wymagają formy aneksu
lub zgody Instytucji Pośredniczącej, Beneficjent zobowiązany jest do zgłoszenia Instytucji
Pośredniczącej wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem zakresu zmian i ich
uzasadnieniem, nie później niż 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany.

7. Instytucja Pośrednicząca może odmówić Beneficjentowi wprowadzenia zmian w Projekcie bez
uzasadnienia odmowy, w przypadku ich zgłoszenia później niż w terminie określonym w ust.
6 lub później niż 30 dni przed planowanym zakończeniem Projektu.
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8. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu, Beneficjent
zobowiązany jest do złożenia Instytucji Pośredniczącej nie później niż 30 dni przed dniem
upływu okresu kwalifikowalności kosztów, określonego w § 6 ust. 1, wniosku o wydłużenie
okresu kwalifikowalności kosztów. Wraz z wnioskiem Beneficjent jest zobowiązany w sposób
należyty udokumentować przyczyny braku możliwości zrealizowania Projektu w okresie
kwalifikowalności kosztów oraz przedstawić dokumentację uwiarygodniającą wykonanie
Projektu w terminie wskazanym we wniosku o zmianę. W przypadku złożenia wniosku o
wydłużenie okresu kwalifikowalności kosztów, Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do
żądania ustanowienia przez Beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy, zgodnie z § 16 ust. 5 Umowy.

9. Niezwłocznie po zmianie numerów rachunków bankowych Beneficjent informuje o tym fakcie
Instytucję Pośredniczącą nie później niż przy złożeniu wniosku o płatność.

10. W przypadku dokonania płatności przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek o błędnym
numerze na skutek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 9, koszty związane
z ponownym dokonaniem przelewu oraz wszelkie konsekwencje dochodzenia środków
stanowiących bezpodstawne wzbogacenie osoby trzeciej, w tym konsekwencje ich utraty
obciążają Beneficjenta. Beneficjent odpowiada solidarnie z bezpodstawnie wzbogaconą osobą
i na żądanie Instytucji Pośredniczącej zobowiązany jest zwrócić pełną kwotę przelanych na
błędny numer rachunku środków finansowych. W momencie dokonania zwrotu wszelkich
środków, Instytucja Pośrednicząca oświadcza, iż przekazuje Beneficjentowi tytuł do wszelkich
regresowych roszczeń finansowych względem osoby bezpodstawnie wzbogaconej.

11. Nie jest dopuszczalna taka zmiana Umowy, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi
dofinansowania w czasie, gdy Projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru
projektów[3].

12. Dane ujęte w oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP przedstawiane są na dzień zawarcia
Umowy i nie podlegają aktualizacji w ramach Umowy.

[1] Granica 15% lub 25% wartości kwoty danej kategorii wydatków jest zawsze określana w stosunku
do pierwotnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. [2]
j.w. [3] Nie dotyczy sytuacji, w których kryterium powinno być spełnione jedynie na moment
udzielenia pomocy (np. status przedsiębiorstwa tj. spełnianie kryteriów MŚP). 

Planujemy dokonać najpierw zgłoszenia w formule EPO - różne
kraje, a następnie w formule PCT - również różne kraje. Czy w
takiej sytuacji, kiedy wszystkie zgłoszenia dotyczą tego samego
wynalazku powinniśmy zadeklarować wartość 1 - z uwagi na 1
wynalazek, czy 2 z uwagi na 2 różne procedury?
Jeżeli formuła PCT wynika z formuły EPO to wtedy wskaźnik liczony jest jako jeden, natomiast jeżeli
robione są dwa oddzielne zgłoszenia do PCT i EPO, to w tym wypadku ten wskaźnik liczony jest jako
2. 

Co oznacza fakt, iż formuła PCT wynika z formuły EPO?
Wyjaśniam, że chodzi o prawo pierwszeństwa. W przypadku zgodnej treści, złożonej oddzielnie, będą
to dwa zgłoszenia.
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