TORUŃ, 21.11.2018

Załącznik nr 3 do Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW

LISTA WYDATKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM
W RAMACH FUNDUSZU BADAŃ I WDROŻEŃ

Dokument przygotowany przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji sp. z o. o. w związku z realizacją
Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji
przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
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MODUŁ 2. BON NA PATENT
Dofinansowanie przyznawane jest na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488)
Maksymalna intensywność pomocy to 85%

WYDATKI KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM:
1) koszty uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji
wzorów przemysłowych tj.:
a) opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw
z rejestracji wzoru przemysłowego;
b) pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie dokumentacji
zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed
organem ochrony własności przemysłowej;
c) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia
wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed
właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności
przemysłowej,
2) koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem
do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, tj.:
a) pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia
lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych
i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności
przemysłowej, których dotyczy przedsięwzięcie.
UWAGA: Proponowana lista wydatków stanowi jedynie maksymalny katalog wydatków kwalifikujących
się do objęcia wsparciem w ramach FBiW. Dla każdego przedsięwzięcia wydatki kwalifikujące się do
objęcia wsparciem zostaną przyjęte indywidualnie i będą wynikać z zakresu przedmiotowego i celowego
przedsięwzięcia. Oznacza to, iż nie jest możliwe rozszerzenie poniższego katalogu, natomiast w efekcie
przeprowadzonej oceny przedsięwzięcia możliwe jest zawężenie proponowanych kategorii wydatków
jedynie do faktycznie niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.
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