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1. Ogólny opis zaproszenia do składania wniosków 
 

 
1.1 Wstęp i informacje ogólne 
 

Europejskiej małe i średnie przedsiębiorstwa (unijne MŚP) mają podstawowe znaczenie 
dla gospodarki europejskiej, ponieważ stanowią ponad 99% wszystkich europejskich 
przedsiębiorstw i zapewniają łącznie 67% wszystkich miejsc pracy w Europie. 
Zasadniczą rolę w tych przedsiębiorstwach odgrywa innowacja, natomiast ważnym 
narzędziem potrzebnym do jej promowania są prawa własności intelektualnej. Pandemia 
COVID-19 poważnie wpływa na konkurencyjność MŚP w całej Europie. Dlatego też wizja 
planu strategicznego 2025 (SP2025) Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności 
Intelektualnej (EUIPO) koncentruje się na tym, by system praw własności intelektualnej 
był korzystny dla przedsiębiorstw, w szczególności dla MŚP, zgodnie ze strategią 
przemysłową Komisji Europejskiej. 
 
W celu wzmacniania konkurencyjności unijnych MŚP na jednolitym rynku UE Komisja 
Europejska przeprowadza szereg działań w ramach Programu na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP (COSME). W tym kontekście, zgodnie z 
postanowieniami organów zarządzających EUIPO z listopada 2020 r., Urząd wdraża 
działanie pomocowe, aby wesprzeć unijne MŚP w zarządzaniu swoimi aktywami 
własności intelektualnej. Odbywa się to w ramach programu „Ideas Powered for business 
SME Fund” będącego częścią działań na rzecz ożywienia gospodarczego po kryzysie 
związanym z pandemią COVID-19 dla unijnych MŚP. Budżet przeznaczony na bony 
własności intelektualnej w ramach funduszu dla MŚP (SME Fund) opiewa na 20 mln EUR 
i jest finansowany wspólnie przez EUIPO i Komisję Europejską. MŚP będą mogły 
ubiegać się o przyznanie dotacji w 2021 r. 
 
 

1.2 Cele i priorytety 
 
Celem niniejszego działania jest wsparcie finansowe unijnych MŚP, które pragną albo 
skorzystać z usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) świadczonej 
przez oferujące tę usługę europejskie urzędy ds. własności intelektualnej, albo 
bezpośrednio objąć ochroną znaki towarowe i wzory za pośrednictwem systemów 
ochrony własności intelektualnej na poziomie krajowym, regionalnym i/lub unijnym. 
 
Z funduszu dla MŚP będą zatem współfinansowane dwa rodzaje usług: 
 

➢ Usługa nr 1 – wstępna diagnostyka własności intelektualnej (IP Scan); 
➢ Usługa nr 2 – podstawowe opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów. 

 
Przewidywane korzyści z działania obejmują: 
 

• wsparcie ekonomiczne dla MŚP podczas pandemii koronawirusa; 

• zwiększoną świadomość korzyści z praw własności intelektualnej wśród unijnych 
MŚP; 

• przewagę konkurencyjną dzięki lepszemu zarządzaniu wartościami 
niematerialnymi i prawnymi w wyniku zwiększonej liczby zarejestrowanych 
aktywów własności intelektualnej przez unijne MŚP; 

• promowanie krajowych i unijnych systemów rejestracji; 
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• promowanie celu UE w zakresie wspierania ożywienia gospodarczego w UE. 
 
 

1.3 Ukierunkowane działanie 
 

Ukierunkowane działanie obejmuje następujące usługi: 
 
• Usługa nr 1 – Wstępna diagnostyka własności intelektualnej (IP Scan) 
 
Wstępna diagnostyka własności intelektualnej jest kluczowa w kontekście budowania 
strategii w zakresie własności intelektualnej przez MŚP. Eksperci ds. własności 
intelektualnej analizują model biznesowy, produkty i/lub usługi i plany rozwoju MŚP w 
celu sformułowania strategii na ich podstawie. 
 
Usługa ta pomoże przedsiębiorstwu zdecydować, jakie prawa własności intelektualnej 
zgłaszać, jak rozwijać portfel własności intelektualnej, jeżeli już posiada zarejestrowane 
prawa, oraz jak zaplanować strategię rozwoju w przyszłości. 
 
Wstępna diagnostyka własności intelektualnej w ramach tego programu jest dostępna 
jedynie za pośrednictwem uczestniczących krajowych i regionalnych urzędów ds. 
własności intelektualnej w UE. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, czy dana 
usługa jest dostępna w danym państwie członkowskim, gdzie MŚP ma swoją siedzibę. 
 
Wstępna diagnostyka własności intelektualnej może obejmować następujące kroki: 
 

- analizę wstępną: unijne MŚP wypełnia kwestionariusz samooceny. Ekspert 
przeanalizuje konkurencyjne środowisko danego unijnego MŚP oraz jego 
odpowiedzi na pytania zadane w kwestionariuszu w celu wstępnego nakreślenia 
jego sytuacji w zakresie własności intelektualnej; 

- wizytę i wywiad: korzystając z kwestionariusza, ekspert przeprowadza pogłębiony 
wywiad podczas wizyty w unijnym MŚP. Powinien on trwać od 2 do 4 godzin. Ze 
względu na trwającą pandemię COVID-19 dopuszczalne jest użycie 
elektronicznych form komunikacji. 

- ostateczne wyniki: MŚP otrzymuje ekspertyzę osobiście lub za pośrednictwem 
wideokonferencji / telekonferencji. 
 

• Usługa Nr 2 – Opłaty za zgłaszanie znaków towarowych i wzorów 
 
Znaki towarowe i wzory można zgłaszać w jednym z krajowych urzędów ds. własności 
intelektualnej w UE (na poziomie krajowym), w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw 
Beneluksu (obejmującym Belgię, Holandię i Luksemburg; poziom regionalny) lub w 
EUIPO (obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE). Zaleca się, by tę czynność 
wykonać przez internet. 
 
Wybór terytorialnego poziomu ochrony będzie oczywiście zależał od strategii biznesowej 
i planów rozwoju danego MŚP. We wniosku można zaznaczyć więcej niż jeden znak 
towarowy i wzór. 
 
Jeżeli zgłaszany znak towarowy i/lub wzór jest w posiadaniu dwóch lub większej liczby 
MŚP, wyłącznie jeden z tych podmiotów może dokonać zgłoszenia o przyznanie dotacji 
oraz otrzymać zwrot kosztów. 



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW GR/001/21 

 

 

 Wytyczne dla wnioskodawców Strona 5 z 21 

 

 

 
 

1.4 Dostępny budżet 
 

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań w ramach 

zaproszenia do składania wniosków szacuje się na 20 000 000 EUR. 

 

Każdy kandydat może złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów usług do kwoty 

podanej poniżej: 

 

RODZAJ DZIAŁANIA MAKSYMALNA 
WARTOŚĆ 

DOFINANSOWANIA 
POJEDYNCZEGO 
MŚP W RAMACH 

USŁUGI 

MAKSYMALNA 
KWOTA 

DOFINANSOWANIA 
W RAMACH 
DZIAŁANIA 

MAKSYMALNA 
WARTOŚĆ 

DOTACJI DLA 
POJEDYNCZEGO 

MŚP 

Usługa 1 – IPPD – 
Wstępna diagnostyka 
własności 
intelektualnej  

1 usługa wstępnej 
diagnostyki własności 

intelektualnej 

75%  

1 500 EUR 

Usługa 2 – IPR – 
Zgłoszenie własności 
intelektualnej 

  

1 wniosek o objęcie 
ochroną jednego lub 

kilku znaków 
towarowych i/lub 

wzorów 

50% 

 

Niezależnie od rodzaju działania, o które składany jest wniosek, całkowita kwota 

dotacji przyznawana pojedynczemu MŚP jest ograniczona do 1 500 EUR. 

 

Pozostałe 25% i/lub 50% wnioskodawca pokrywa samodzielnie, przykładowo z własnych 

zasobów. 

 

Urząd zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania całości dostępnych funduszy. 

 

1.5 Harmonogram 
 

Zaproszenie do składania wniosków będzie otwarte w ciągu trwania poszczególnych 

okien składania wniosków. Wstępny harmonogram okien wygląda następująco: 
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OKNO NR 
1 

OKNO NR 
2 

OKNO NR 
3 

OKNO NR 
4 

OKNO NR 
5 

Dostępny budżet na każde 
okno 

4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Rozpoczęcie składania 
wniosków 

11.1.2021 
r. 

1.3.2021 r. 1.5.2021 r. 1.7.2021 r. 1.9.2021 r. 

Termin składania 
wniosków 

31.1.2021 
r.  

31.3.2021 
r. 

31.5.2021 
r. 

31.7.2021 
r.  

30.9.2021 
r.  

Wnioskodawcy otrzymują 
pisemne powiadomienie o 
wynikach oraz o decyzji o 
przyznaniu dotacji w 
przypadku decyzji 
pozytywnej. 

luty – 
marzec 
2021 

kwiecień – 
maj 2021 

czerwiec – 
lipiec 2021 

sierpień – 
wrzesień 

2021 

październik 
– listopad 

2021 

 

W dokumencie podano przybliżony budżet do przyznania w poszczególnych oknach; 

jeżeli nie wszystkie środki zostaną rozdysponowane w ramach danego okna, mogą 

zostać przesunięte na kolejne okna. 

 

Jeżeli natomiast wszystkie środki przeznaczone na dany okres przyjmowania wniosków 

zostaną rozdysponowane przed upływem jego terminu, system składania wniosków w 

ramach tego okna zostanie zamknięty. 

 

Wnioskodawcy, którzy nie zdążą złożyć wniosku przed zamknięciem danego okna, mogą 

go złożyć po otwarciu kolejnych. 

 

W razie gdy pod koniec trwania ostatniego okna składania wniosków wciąż pozostaną 

niewykorzystane środki, Urząd może otworzyć kolejne okno. 

 

W każdym z przypadków opisanych powyżej szczegółowe informacje zostaną 

opublikowane na stronie internetowej SME FUND, aby zapewnić równe i sprawiedliwe 

traktowanie oraz dostęp do tych samych informacji dla wszystkich wnioskodawców. 

 

1.6 Zasady składania wniosków 
 

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o skorzystanie z dowolnej usługi 

lub obu usług w dowolnym oknie składania wniosków. Wnioskodawcy mogą złożyć 

wniosek o skorzystanie z danej usługi tylko raz. Nie jest możliwe, by przykładowo złożyć 

wniosek o zgłoszenie znaku towarowego w ramach Usługi 2 w trakcie trwania jednego 

okna, a następnie złożyć wniosek o zgłoszenie wzoru w ramach Usługi 2 w trakcie 

trwania kolejnego okna. 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
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W przypadku złożenia większej liczby wniosków przez jednego wnioskodawcę podczas 

jednego okna pod uwagę zostanie wzięty wyłącznie pierwszy złożony przez niego 

wniosek. Wszystkie kolejne wnioski złożone w trakcie tego samego okna zostaną 

automatycznie odrzucone. 

 

Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie usługi w kolejnych oknach pod 

warunkiem, że nie została mu ona przyznana uprzednio. Jeżeli przykładowo w jednym 

oknie przyznano mu Usługę 1, w kolejnych oknach może ubiegać się wyłącznie o Usługę 

2. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie automatycznie odrzucony. 

 

Wnioskodawcy, których wniosek został odrzucony podczas jednego okna w ramach 

zaproszenia do składania wniosków, są uprawnieni do składania wniosków podczas 

kolejnych okien. 

 

Wnioski złożone terminowo i zgodne z wymogami przedstawionymi w niniejszym 

dokumencie stanowiącym zaproszenie do składania wniosków nie gwarantują, że 

wnioskodawcy zostanie przyznane wsparcie w ramach któregokolwiek z działań, o które 

się ubiega. Wszystkie wnioski podlegają dalszej weryfikacji i zależą od ogólnej 

dostępności środków. 
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2. Procedura wyboru wniosków 
 

Urząd (EUIPO) jest podmiotem odpowiedzialnym za ocenę i wybór wniosków złożonych 

w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków. 

 

Proces oceny wniosku opiera się na następujących kluczowych zasadach: 

✓ zasada równego traktowania – wszystkie wnioski oceniane są w ten sam 
sposób na podstawie tych samych kryteriów, 

✓ zasada przejrzystości – wszyscy wnioskodawcy otrzymują odpowiednią 
informację zwrotną dotyczącą oceny ich wniosku. 

 

Wnioski muszą spełniać wymogi dopuszczalności oraz kwalifikowalności, wykluczenia i 

wyboru. Zostaną ocenione na podstawie kryteriów przyznawania dotacji określonych 

poniżej. 

 
2.1 Wymogi dopuszczalności 

 

Po złożeniu wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany emailem o przyjęciu 
wniosku. Potwierdzenie przyjęcia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem spełnienia 
przez wniosek wymogów dopuszczalności. Informuje jedynie o przyjęciu wniosku do 
systemu. 
 
Wszystkie składane wnioski są weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów 
dopuszczalności: 
 

• dopuszczalne są wyłącznie wnioski składane w postaci elektronicznego formularza 
wniosku (eForm); 
 

• dopuszczalne są wyłącznie wnioski złożone w terminie składania wniosków, w tzw. 
oknach składania wniosków (o których mowa w pkt 5 – Harmonogram); 
 

• w przypadku złożenia większej liczby wniosków przez jednego wnioskodawcę 
podczas jednego okna pod uwagę zostanie wzięty wyłącznie pierwszy złożony 
przez niego wniosek, a wszystkie kolejne wnioski złożone w trakcie tego samego 
okna zostaną automatycznie odrzucone; 

 

• wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie usługi w kolejnych oknach pod 
warunkiem, że nie została mu ona przyznana uprzednio. Jeżeli przykładowo w 
jednym oknie przyznano mu Usługę 1, w kolejnych oknach może ubiegać się 
wyłącznie o Usługę 2. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie automatycznie 
odrzucony. 

 
Wnioski, które nie spełniają wszystkich wymogów przedstawionych powyżej, zostaną 
odrzucone, a wnioskodawcy zostaną poinformowani o powodach negatywnego 
rozpatrzenia wniosku. 
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2.2 Kryteria kwalifikowalności, wykluczenia i wyboru wnioskodawcy. 
 
Każdy wniosek, który spełnia wymogi dopuszczalności, zostaje poddany ocenie 
według następujących kryteriów: 
 

2.2.1 Kryteria kwalifikowalności 
 

Aby wniosek zakwalifikował się do programu, wnioskodawcą musi być małe lub średnie 
przedsiębiorstwo (MŚP) według definicji zawartej w zaleceniu UE 2003/361/WE, przyjętej 
w państwach członkowskich UE. 
 
Numer VAT każdego z wnioskodawców zostanie sprawdzony na stronie internetowej 
„Podatki i unia celna” UE, aby potwierdzić, czy jest ważny dla transakcji w obrębie UE. 
 

2.2.2 Kryteria wyłączenia 
 
W niektórych przypadkach wnioskodawca zostanie wyłączony z procedury rozpatrywania 
wniosku. Dotyczy to przykładowo wnioskodawców znajdujących się w upadłości lub 
likwidacji lub też wnioskodawców uznanych za winnych poważnych uchybień 
zawodowych itp. 
 
Kryteria wyłączenia są opisane w art. 136 ust. 1, lit. a)-h) rozporządzenia finansowego, 
a także w deklaracji zamieszczonej w załączniku do niniejszych wytycznych. W 
elektronicznym formularzu wniosku (eForm) wnioskodawca musi wykazać, że nie 
znajduje się w żadnej ze wskazanych tam sytuacji powodujących wyłączenie. 
 
Unijny system wczesnego wykrywania i wykluczania może zostać wykorzystany do 
weryfikacji każdego wnioskodawcy. 
 

2.2.3 Kryteria wyboru 
 

Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać się zdolnością do przeprowadzenia 
proponowanego działania lub działań oraz do utrzymania działalności przedsiębiorstwa 
przez cały czas trwania dotacji. 
 
W celu sprawdzenia zgodności z powyższymi kryteriami (kwalifikowalności, 
wykluczenia i wyboru) wnioskodawca składa odpowiednie oświadczenie własne 
oraz dołącza stosowne dokumenty, o których mowa poniżej. 
 
Wnioskodawca zostanie poproszony o potwierdzenie, że przeczytał oświadczenie 
załączone do niniejszego zaproszenia do składania wniosków, oraz że: 
 
- w pełni kwalifikuje się i posiada zdolność do złożenia wniosku według kryteriów 

określonych w zaproszeniu do składania wniosków; 
- nie znajduje się w żadnej ze wskazanych tam sytuacji powodujących wyłączenie. 
 
Wnioskodawcy zostaną ponadto poproszeni o załączenie aktualnego zaświadczenia 
potwierdzającego status podatnika VAT wydanego przez właściwy organ krajowy, które 
potwierdza rzeczywiste istnienie przedsiębiorstwa. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361&locale=en
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Urząd zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów w celu 
potwierdzenia prawdziwości tego oświadczenia. Na wnioskodawcę mogą zostać 
nałożone kary administracyjne, jeżeli którekolwiek z przedstawionych oświadczeń lub 
informacji będących warunkiem uczestnictwa w niniejszej procedurze okażą się 
fałszywe. 
 
Jeżeli konieczne będą dalsze wyjaśnienia, Urząd może skontaktować się z 
wnioskodawcą w trakcie procedury oceny wniosku. 
 
Wnioski, które nie spełniają wszystkich kryteriów dotyczących kwalifikowalności, 
wykluczenia i wyboru określonych w zaproszeniu do składania wniosków zostaną 
odrzucone, a wnioskodawcy zostaną odpowiednio poinformowani o powodach 
negatywnego rozpatrzenia wniosku. 
 

2.3 Kwalifikowalność działań 
 
Wyłącznie poniższe działania są uznawane za kwalifikowalne zgodnie z opisem 
przedstawionym w pkt 3 (Ukierunkowane działania): 
 

➢ Usługa nr 1: Wstępna diagnostyka własności intelektualnej (IP Scan) 
➢ Usługa nr 2: podstawowe opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów 

dokonywane w EUIPO, w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu 
i/lub w jednym z krajowych urzędów ds. własności intelektualnej dowolnego 
państwa członkowskiego UE. 

 
Poniżej przedstawione zostały dalsze kryteria kwalifikowalności w zakresie okresu 
wdrażania programu. 
 

− Działanie lub działania rozpoczną się pierwszego dnia po dacie doręczenia decyzji o 
przyznaniu dotacji podpisanej przez Urząd wybranym wnioskodawcom („data 
rozpoczęcia”). Działanie lub działania, o które się zwrócono lub wykonano przed datą 
rozpoczęcia uznaje się za niekwalifikujące się. 
 

− Działanie lub działania uznaje się za kwalifikujące się pod warunkiem, że wniosek o 
usługę (usługi) został zgłoszony w ciągu 30 dni kalendarzowych po dacie 
rozpoczęcia działania (po doręczeniu decyzji o przyznaniu dotacji podpisanej przez 
Urząd). Działanie lub działania, o które złożono wniosek poza tym okresem, uznaje 
się za niekwalifikujące się. 

 

− Działanie lub działania zakończą się 31. grudnia 2021 r. („data zakończenia”). Należy 
wystąpić z wnioskiem o usługę (usługi) oraz wdrożyć ją (je) najpóźniej w tym terminie. 
Działanie (działania) niewdrożone przed tą datą uznaje się za niekwalifikujące się. 

 
2.4 Kryteria przyznawania dotacji oraz ostateczna weryfikacja wniosków 

 
Podczas końcowego procesu wyboru sprawdzane są następujące aspekty wniosku: 
 

• Wszelkie stwierdzone/możliwe do stwierdzenia ryzyko podwójnego finansowania 
z innych źródeł krajowych lub unijnych. 
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Ten wymóg jest spełniony jedynie po zaznaczeniu przez wnioskodawców 
stosownych pól w elektronicznym formularzu wniosku (eForm), w którym 
wskazują, że nie ubiegali się oni o żadne dofinansowanie krajowe ani unijne za 
te same usługi lub części usług wymienionych w tym formularzu, ani że ich nie 
otrzymali. Jeżeli zostanie stwierdzone podwójne finansowanie, wniosek zostaje 
odrzucony. 

 

• Ograniczenia budżetowe. 
 

Przyjęcie zgłoszenia przez Urząd nie zobowiązuje Urzędu do przyznania dotacji 
w kwocie równej kwocie, o którą wnioskodawca złożył wniosek. Wnioskowana 
kwota nie może w żadnym wypadku przekroczyć maksymalnej wartości, jaką jest 
1 500 EUR. 

 
W przypadku złożenia osobnych wniosków przez wnioskodawcę, kwota, o którą 
się ubiega, zostanie zweryfikowana pod kątem kwoty, którą przyznano mu już 
poprzednio na inną usługę, aby całkowita wartość przyznanej dotacji nie 
przekroczyła 1 500 EUR. 

 
Następnie wnioski zostaną poddane ocenie pod kątem poniższych kryteriów: 
 

• Przyznawanie dotacji zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 
 
Proponowane działanie lub działania muszą być zgodne z wyznaczonymi celami 
i priorytetami przedstawionymi w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków. 
Pierwszeństwo mają wnioski dostarczone wcześniej ze względu na motywację i 
mobilizację wnioskodawców. Zwraca się uwagę na fakt, że budżet przeznaczony 
na każde okno jest ograniczony. Wnioski będą otrzymywać dofinansowanie w 
porządku chronologicznym w oparciu o czas złożenia wniosku (numer 
rejestracyjny), aż do wyczerpania środków. 

 
2.5 Końcowy proces wyboru 

 
Komisja złożona z przedstawicieli Urzędu podsumowuje wyniki oceny i sporządza listę 
wniosków, które są zalecone do pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia. 
 
Następnie podjęta zostaje decyzja o wyborze wniosków, obejmująca wykaz wszystkich 
wniosków, które zostały wybrane do przyznania dotacji oraz jej maksymalną wartość dla 
poszczególnych działań i poszczególnych beneficjentów. 
 
Wnioskodawcy, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania, otrzymają decyzję 
o przyznaniu dotacji podpisaną przez Urząd. Wzór decyzji o przyznaniu dotacji dostępny 
jest na stronie internetowej programu Ideas Powered for Business SME Fund. 
 
Wzór decyzji o przyznaniu dotacji nie podlega dyskusji. Wnioskodawcy są proszeni o 
dokładne zapoznanie się ze wzorem przed złożeniem wniosku, w szczególności w 
zakresie warunków ogólnych. 
 
Wnioskodawcy, których wniosek został odrzucony podczas jednego okna składania 
wniosków, są uprawnieni do składania wniosków podczas kolejnych okien, aż do 
całkowitego zakończenia programu. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
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3. Warunki finansowe i umowne 
 

3.1 Zobowiązanie prawne i wdrażanie 
 
W przypadku gdy Urząd przyzna wnioskodawcy dotację, decyzja o przyznaniu dotacji 
zostanie przesłana wnioskodawcy drogą elektroniczną wraz z wyceną w EUR, ogólnymi 
warunkami oraz przyznanym poziomem dofinansowania. Decyzji nie należy odsyłać do 
Urzędu. 
 

Wnioskodawcy są świadomi, że, składając wniosek o udzielenie dotacji, zgadzają się na 
ogólne warunki załączone do niniejszego zaproszenia do składania wniosków. Ogólne 
warunki są wiążące dla beneficjenta, który otrzymał dotację. Stanowią one załącznik do 
decyzji o przyznaniu dotacji. 
 
➢ Decyzja o przyznaniu dotacji staje się skuteczna z dniem doręczenia beneficjentowi. 

 
➢ Działanie lub działania objęte programem zostaną uruchomione następnego dnia po 

doręczeniu beneficjentowi decyzji. 
 

Beneficjenci mogą składać wniosek oraz opłacać następujące usługi wybrane w 
decyzji o przyznaniu dotacji: 

- usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan), które są dostępne 
w urzędach krajowych, które oferują te usługi; 
i/lub 
- znaki towarowe i wzory można zgłaszać w jednym z krajowych urzędów ds. 
własności intelektualnej w UE (na poziomie krajowym), w Urzędzie Własności 
Intelektualnej Państw Beneluksu (obejmującym Belgię, Holandię i Luksemburg; 
poziom regionalny) i/lub w EUIPO (obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE). 
Ten krok można wykonać online. 
 
Beneficjenci muszą zapewnić, że wniosek o usługę został zgłoszony w ciągu 30 dni 
kalendarzowych po dacie rozpoczęcia działania, a usługi, których wniosek dotyczył, 
zostały wykonane przed złożeniem wniosku u zwrot kosztów. 
 

➢ Działanie lub działania muszą zakończyć się najpóźniej 31 grudnia 2021 r. zgodnie z 
pkt 9. 

 
Urząd nie uznaje zmian decyzji o przyznaniu dotacji w trakcie jej trwania. Beneficjenci 
mają natomiast możliwość poinformowania Urzędu o jakichkolwiek zmianach 
organizacyjnych i/lub zmianach dotyczących informacji bankowych przy składaniu 
wniosku o płatność salda końcowego. 
 
 

3.2 Postać (postaci) dotacji 
 

Dotacja ma postać zwrotu kosztów już poniesionych. 
 
Wartość dotacji wynosi maksymalnie 1 500 EUR. Jej dokładna wartość jest określana 
poprzez odniesienie maksymalnej kwoty dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych 
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ponoszonych przez beneficjenta, które to koszty beneficjent deklaruje w następujący 
sposób: 
 

− Wnioskując o Usługę nr 1: zwrot 75% kosztów kwalifikowalnych; 

− Wnioskując o Usługę nr 2: zwrot 50% kosztów kwalifikowalnych. 
 

3.3 Koszty kwalifikowalne 
 

Koszty kwalifikowalne muszą spełniać następujące kryteria: 

 

• zostały poniesione przez beneficjenta; 

• zostały poniesione w określonych ramach czasowych wyznaczonych w działaniu; 

• mieszczą się w szacowanym budżecie działania; 

• są konieczne do wdrożenia projektu stanowiącego przedmiot dotacji; 

• są możliwe do zidentyfikowania oraz sprawdzenia, tj. są udokumentowane w 
dokumentacji księgowej beneficjenta; 

• są zgodne z wymogami obowiązującego prawodawstwa podatkowego i 
socjalnego; 

• są rozsądne i uzasadnione oraz zgodne z zasadą należytego zarządzania 
finansami, w szczególności w odniesieniu do oszczędności i wydajności. 

 
Z należytym uwzględnieniem warunków kwalifikowalności przedstawionych powyżej 
przyjmuje się następujące kategorie kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich 
związanych z wykonaniem działania: 
 
W zakresie Usługi nr 1: 

• kwota zryczałtowana kwalifikujących się usług wstępnej diagnostyki własności 
intelektualnej. 

W zakresie Usługi nr 2: 

• w przypadku znaków towarowych jest to podstawowa opłata uiszczana w 
momencie zgłoszenia, z wyłączeniem dodatkowych klas towarów i usług; 

• w przypadku wzorów jest to podstawowa opłata uiszczana w momencie 
zgłoszenia, z wyłączeniem wszelkich opłat dodatkowych za publikację lub 
odroczenie. 

Lista kwot zryczałtowanych i opłat za obie usługi wg państwa UE została ujęta w 
załączniku 2 do niniejszego zaproszenia do składania wniosków. 
 
Nie kwalifikują się kwoty zryczałtowane i/lub opłaty za usługi, o które już złożono wniosek 
lub które już zgłoszono przed datą rozpoczęcia działania określoną w decyzji o 
przyznaniu dotacji. 
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3.4 Wniosek o płatność salda końcowego oraz dokumenty 
potwierdzające 

 
Beneficjent musi złożyć wniosek o płatność salda końcowego niezwłocznie po wdrożeniu 
usługi (usług), a najpóźniej 30 dni kalendarzowych po zakończeniu działania (31 grudnia 
2021 r.) 
 
Beneficjent ma możliwość złożenia jednego wniosku o płatność za obie usługi lub dwa 
osobne wnioski za każdą z usług osobno. Przyjęte zostaną maksymalnie dwa wnioski o 
płatność. 
 
Beneficjent może złożyć wniosek o płatność salda końcowego pod warunkiem, że 
wniosek o przyznanie dotacji został zgłoszony w ciągu 30 dni po dacie rozpoczęcia 
działania, a usługi, których wniosek dotyczył, zostały wykonane przed złożeniem 
sprawozdania. 
 
Wniosek o zwrot płatności składa się przy pomocy linka do elektronicznego formularza 
wniosku o płatność, zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w załączniku IV do decyzji 
o przyznaniu dotacji. 
 
Dane zamieszczone w formularzu wniosku muszą zawierać szczegółowe informacje 
dotyczące wdrażanej usługi (usług) wraz ze sprawozdaniem finansowym wykazującym 
koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta oraz koszty, o których pokrycie wnosi. 
 
Beneficjent musi oświadczyć, że informacje podane we wniosku są kompletne, rzetelne 
i prawdziwe. Od beneficjanta wymagane jest również oświadczenie, że poniesione 
koszty można uznać za kwalifikowalne zgodnie z niniejszą decyzją oraz że wniosek o 
płatność znajduje potwierdzenie w stosownych dokumentach załączonych do wniosku, 
określonych dokładniej w instrukcjach zawartych w załączniku nr IV do decyzji o 
przyznaniu dotacji. 
 
Ocena wniosku obejmuje następujące elementy: 

− ocena wykonanych usług (w celu sprawdzenia ich zgodności z usługami 
określonymi w decyzji o przyznaniu dotacji); 

− ocena kwalifikowalności deklarowanego wydatku, obejmująca m.in. weryfikację 
dokumentów załączanych do wniosku. 
 

W przypadku gdy wniosek okaże się niekompletny lub wymaga wyjaśnienia, Urząd 
skontaktuje się z beneficjentem w celu wskazania danych lub formularza, które należy 
uzupełnić i przesłać. 
 
Wypłata salda końcowego zależy od zatwierdzenia wniosku wraz z dokumentami 
towarzyszącymi. 
 

Złożenie wniosku 

Beneficjenci muszą wypełnić wszystkie obowiązkowe pola, przesłać wymagane 

załączniki oraz udzielić zgodę na warunki złożenia wniosku, a następnie złożyć wniosek. 
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Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie przesłane beneficjentom emailem. W 

przypadku nieotrzymania takiego potwierdzenia, należy skontaktować się z 

bezpośrednio, wysyłając wiadomość e-mail na adres: 

smefund.grants@euipo.europa.eu.. 

 

Jest to jedyna forma złożenia wniosku. Wnioski o płatność złożone w inny sposób 

zostaną odrzucone. 

 

3.5 Obliczenie ostatecznej wartości dotacji 
 
Ostateczną kwotę dotacji oblicza się na podstawie rzeczywistych wydatków 
kwalifikowalnych przy zastosowaniu zasady „podwójnego pułapu”; ogranicza to 
dotację zarówno pod względem współczynnika procentowego kosztów kwalifikowalnych, 
jak i maksymalnej kwoty określonej w decyzji o przyznaniu dotacji. 
 
Ostateczną kwotę dotacji oblicza się z zastosowaniem współczynnika procentowego 
współfinansowania kosztów kwalifikowalnych, określonej w umowie o udzielenie dotacji, 
mnożąc ją przez całkowity rzeczywisty koszt kwalifikowalny. Uzyskana w ten sposób 
kwota nie może przekroczyć maksymalnej wartości dotacji określonej w decyzji o 
przyznaniu dotacji. 
 
W przypadku gdy rzeczywiste wydatki nie przekroczą szacowanego budżetu, 
rzeczywista wartość dotacji zostanie obliczona na podstawie wartości procentowej 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych przewidzianych w decyzji o przyznaniu dotacji. 
Jeżeli rzeczywiste wydatki przekroczą szacowany budżet, rzeczywista wartość dotacji 
nie zostanie powiększona ponad maksymalną wartość dotacji określoną w decyzji o 
przyznaniu dotacji. Zatem w interesie wnioskodawcy jest złożenie realistycznego 
oszacowania wydatków. 
 
Ostateczną kwotę dotacji oblicza się w następujący sposób: 
 

KOSZTY DEKLAROWANE W SPRAWOZDANIU 

 

MINUS koszty uznane za niekwalifikowalne w wyniku oceny z jednego z 

następujących względów: 

- usługi nie są zgodne z usługami zgłoszonymi we wniosku o przyznanie dotacji oraz 

przyznanymi w załączniku I do decyzji o przyznaniu dotacji; 

- usługi zostały wykonane poza okresem kwalifikowalności (art. 2.2 i 2.3 decyzji o 

przyznaniu dotacji); 

- wniosek o usługę nie został zgłoszony w ciągu 30 dni kalendarzowych po dacie 

rozpoczęcia działania (art. 2.2 decyzji o przyznaniu dotacji); 

- brak dokumentów potwierdzających wydatki, o których mowa we wniosku. 

 

= CAŁKOWITY KOSZT KWALIFIKOWALNY 
 

mailto:smefund.grants@euipo.europa.eu
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X 75% – współczynnik procentowy dofinansowania Usługi nr 1 (art. 3) 

i/lub 

X 50% – współczynnik procentowy dofinansowania Usługi nr 2 (art. 3) 
 
OGRANICZONY do maksymalnej wartości dotacji określonej w decyzji o przyznaniu 
dotacji (art. 3). W przypadku złożenia osobnego wniosku, kwota ta zostanie 
zweryfikowana pod kątem kwoty, którą przyznano już na wcześniejszą usługę, aby 
całkowita wartość przyznanej dotacji nie przekroczyła tego limitu. 

 

= CAŁKOWITA KWOTA WYPŁACANEJ DOTACJI (maksymalnie 1 500 EUR) 

 

3.6 Płatność salda końcowego 
 
Urząd wpłaci ostateczną kwotę dotacji na konto bankowe beneficjenta (wskazane w 
decyzji o przyznaniu dotacji lub zmienione we wniosku o płatność) w ciągu 30 dni. 
 
Beneficjent otrzyma stosowne powiadomienie o dokonaniu płatności przez Urząd. 

 

3.7 Kontrola i audyt 
 
W dowolnym terminie w trakcie obowiązywania decyzji o przyznaniu dotacji oraz przez 
trzy lata od ostatniej płatności ze strony Urzędu, Urząd i/lub Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, Prokuratura Europejska bądź upoważniona przez nie instytucja mogą 
przeprowadzić kontrolę wykorzystania środków finansowych. 
 
W przypadku nieprawidłowości, nadużyć finansowych lub naruszenia innych zobowiązań 
z tytułu umowy Urząd zastrzega sobie prawo do obniżenia poziomu dofinansowania. 
Kwota obniżenia dofinansowania będzie odpowiadać wadze nieprawidłowego wykonania 
działania lub naruszenia zobowiązań. 
 

3.8 Publikacja i rozpowszechnianie wyników programu 
 
Wszystkie dotacje przyznane w trakcie roku budżetowego muszą zostać opublikowane 
na stronie Urzędu w trakcie pierwszej połowy roku, następującego po zamknięciu roku 
budżetowego, na który zostały one przyznane. 
 
Beneficjenci upoważniają Urząd do opublikowania następujących danych w dowolnej 
postaci i na dowolnym nośniku, w tym przez internet: 
 

• nazwa i adres beneficjenta, 

• przedmiot i cel dotacji, 

• przyznana kwota. 
 
Beneficjenci upoważniają Urząd również do udostępnienia tych danych krajowym 
urzędom ds. własności intelektualnej oraz Komisji Europejskiej. 
 
Na należycie uzasadniony i umotywowany wniosek beneficjenta obowiązek publikacji 
tych danych może zostać zniesiony, jeżeli publikacja tych danych może stanowić 
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zagrożenie dla praw i wolności osób fizycznych, których te dane dotyczą, 
gwarantowanych przez Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, lub też zaszkodzić 
interesom handlowym beneficjenta. 
 

3.9 Ochrona danych 
 

Odpowiedź na jakiekolwiek zaproszenie do składania wniosków wiąże się z 
rejestrowaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Te dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne 
Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE. 
 
Jeżeli beneficjent znajdzie się w jednej z sytuacji opisanej w art. 136 i 141 rozporządzenia 
(UE, Euratom) 2018/1046, dane osobowe mogą zostać zarejestrowane przez Komisję w 
systemie wczesnego wykrywania i wykluczania. 
 
Więcej informacji można uzyskać w oświadczeniu o ochronie danych 
osobowych/oświadczeniu o ochronie prywatności w elektronicznym formularzu wniosku. 
 
  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Privacy_Statement_CD_COSME_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Privacy_Statement_CD_COSME_en.pdf
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4. Procedura składania wniosków 
 

4.1 Publikacja 
 
Zaproszenie do składania wniosków jest dostępne na stronie internetowej SME FUND 
pod adresem: 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund 
 
Wnioskodawcy są proszeni o dokładne zapoznanie się ze wszystkim informacjami 
dotyczącymi zaproszenia do składania wniosków i procedury składania wniosków. 
 

4.2 Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia 
 
Wszelkie szczegółowe pytania związane z niniejszym zaproszeniem do składania 
wniosków należy kierować do centrum informacyjnego EUIPO: 
 
information@euipo.europa.eu 
 
Odpowiedzi na przesłane pytania zostaną opublikowane na liście często zadawanych 
pytań (FAQ) dostępnej na stronie internetowej programu Ideas Powered for Business 
SME Fund, w celu zapewnienia równego traktowania wszystkich potencjalnych 
wnioskodawców. 
 
Wnioskodawców zachęca się do częstego odwiedzania strony zawierającej często 
zadawane pytania (FAQ) dostępnej na stronie internetowej dotyczącej zaproszenia do 
składania wniosków. Centrum informacyjne udziela indywidualnych odpowiedzi na 
zapytania o charakterze technicznym dotyczące elektronicznego formularza wniosku 
(eForm). 
 

4.3 Tworzenie wniosku 
 
Wnioskodawcy muszę skorzystać z elektronicznego formularza wniosku (eForm) 
dostępnego na stronie internetowej Ideas Powered for Business SME Fund pod 
adresem: 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund 
 
Formularz wniosku składa się z następujących części: 
 

• Część I obejmuje dane wnioskodawcy, m.in. nazwę przedsiębiorstwa, adres, rodzaj 
MŚP, dane osoby wyznaczonej do kontaktów, informacje bankowe oraz język(i) 
komunikacji. 
 

Wnioskodawca jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail 

osoby(osób) wyznaczonej(-nych) do kontaktów ze względu na fakt, że cała 

korespondencja będzie przesyłana drogą elektroniczną do tych osób. 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
mailto:information@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
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• W części II wnioskodawca składa stosowną deklarację, zaznaczając odpowiednie 
pola w formularzu, a także dołącza obowiązkowe dowody w postaci zaświadczenia 
potwierdzającego status podatnika VAT oraz wyciąg bankowy. Formularz zawiera 
linki do przykładów takich zaświadczeń obowiązujących we wszystkich państwach 
członkowskich. 

 
Oba dokumenty należy przesłać wyłącznie w formacie pdf. Z uwagi na fakt, że będą 
one wykorzystane w trakcie procedury wyboru beneficjentów, w decyzji o przyznaniu 
dotacji oraz w dokonywaniu płatności, należy przesłać czytelne i aktualne wersje obu 
formularzy. 

 

• Część III formularza odnosi się do wnioskowanych usług. W przypadku usługi nr 1, 
wykaz krajowych urzędów ds. własności intelektualnej oferujących usługę może być 
inny w zależności od okna, w trakcie którego składa się wnioski. 
 
Przy wyborze usług całkowita wartość opłat (budżet) do zapłacenia za wykonanie 
usług oraz całkowita kwota wnioskowanej dotacji zostaną automatycznie obliczone w 
następujący sposób: 
 
Całkowity budżet: 
 

− dla Usługi nr 1 jest to kwota zryczałtowana określona w załączniku 2 dla 
danego państwa członkowskiego UE, 

− dla Usługi nr 2 jest to podstawowa opłata za zgłoszenie znaku towarowego 
określona w załączniku 2 dla EUIPO lub pomnożona przez liczbę 
zaznaczonych państw członkowskich UE i/lub podstawowa opłata za 
zgłoszenie wzoru określona w załączniku 2 dla EUIPO lub pomnożona przez 
liczbę zaznaczonych państw członkowskich UE. 

 

Całkowitą wartość dotacji otrzymuje się, obliczając wartość 75% całkowitego budżetu 
na Usługę nr 1 i/lub 50% całkowitego budżetu na Usługę nr 2. Jeżeli wynik przekracza 
maksymalną wartość dotacji tj. 1 500 EUR, kwota dotacji zostanie ograniczona do 
1 500 EUR. 

 

• Część IV odnosi się do budżetu obliczanego automatycznie wg usług wybranych w 
części III (wszystkie kwoty są podane w EUR (€)) oraz do oświadczeń dotyczących 
zasady współfinansowania, zakazu podwójnego finansowania, zasady 
niedochodowego charakteru dotacji, a także sankcji administracyjnych w przypadku 
złożenia fałszywych deklaracji przed złożeniem wniosku. 

 

− Zasada współfinansowania: 
dotacja nie musi pokryć całego kosztu działania. Współfinansowanie można 
zapewnić albo z własnych środków finansowych wnioskodawcy, albo ze 
środków uzyskanych z innych, prywatnych lub publicznych źródeł. 
 

− Zakaz podwójnego finansowania: 
każde działanie może otrzymać dotację wyłącznie jednorazowo; te same 
wydatki nie mogą zostać pokryte ze źródeł krajowych i unijnych jednocześnie. 
Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać źródła i kwoty wszelkiego innego 
finansowania, które otrzymał lub o które wnioskował dla danego działania w 
tym samym roku budżetowym. 
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4.4 Złożenie wniosku o przyznanie dotacji 
 
Wnioskodawca może złożyć wniosek po podaniu wszystkich informacji i przesłaniu 
wszystkich dokumentów potwierdzających. 
 
Wnioski należy składać zgodnie z kryteriami dopuszczalności opisanymi w pkt 2.1 oraz 
w terminach określonych w pkt 1.5. 
 

Wnioski lub części wniosków przesłane do Urzędu pocztą elektroniczną lub w wersji 
papierowej nie będą rozpatrywane. 
 
Po złożeniu wniosku nie ma możliwości jego modyfikacji. Jeżeli natomiast zaistnieje 
konieczność wyjaśnienia pewnych aspektów lub dokonania korekty błędów pisarskich, 
Urząd może skontaktować się z wnioskodawcą w trakcie procedury oceny wniosku. 
 
Wnioskodawca, który wypełnił i złożył wniosek, otrzyma automatyczną wiadomość e-mail 
po jego złożeniu, potwierdzającą przyjęcie wniosku do systemu. W załączniku do tej 
wiadomości znajduje się kopia złożonego wniosku. Wiadomość e-mail nie stanowi 
potwierdzenia, że wniosek spełnia kryteria dopuszczalności; jest to jedynie informacja, 
że wniosek został złożony. 
 

4.5 Powiadomienie o wynikach oceny oraz ich publikacja 
 
Wnioskodawcy zostaną osobiście powiadomieni o wynikach procesu oceny wniosków po 
podjęciu decyzji o wyborze beneficjentów w danym oknie składania wniosków. 
 
Oficjalne powiadomienie zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adres osoby 
wyznaczonej do kontaktu podany w elektronicznym formularzu wniosku (eForm). 
Wnioskodawca jest zobowiązany podać prawidłowy adres osoby wyznaczonej do 
kontaktu podany w elektronicznym formularzu wniosku (eForm). 
 
Powiadomienie będzie zawierać: 

- powody decyzji w przypadku decyzji rozpatrzonej negatywnie; 
- załącznik stanowiący kopię decyzji o przyznaniu dotacji podpisaną przez Urząd 

w przypadku decyzji rozpatrzonej pozytywnie. 
 
Wykaz wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie, zostanie opublikowany na 
stronie internetowej Urzędu. 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants 
 

4.6 Kontakt 
 
W razie problemów technicznych ze złożeniem wniosku o przyznanie dotacji przez 
internet w postaci elektronicznej (eForm) należy skontaktować się z centrum 
informacyjnym EUIPO (information@euipo.europa.eu) pocztą elektroniczną przed 
upływem terminu składania wniosków i wyjaśnić, na czym polega problem. Jeżeli termin 
składania wniosków wkrótce upłynie, należy załączyć do wiadomości e-mail zrzut ekranu 
przedstawiający komunikat błędu oraz udokumentowany czas wystąpienia błędu. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
mailto:information@euipo.europa.eu
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Załączniki 

 
Załącznik 1 – Oświadczenie 
 
 
Załącznik 2 – Wykaz kwot zryczałtowanych/ opłat za obie usługi wg państw 
członkowskich UE 
 
 
Załącznik nr 3 – Wzór decyzji o przyznaniu dotacji 
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