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Цел: финансова подкрепа на МСП чрез частично възстановяване

на разходите за една и/или двете вида услуги:

➢ Услуга 1: Услуга за предварителна диагностика на ИС (IPPD

или IP scan) – 75 %

➢ Услуга 2: Основни такси за заявки за марки и дизайни – 50 %

Бюджет: 20 млн. €; до 1500 € на МСП за услуга 1 и/или услуга 2

Времетраене: от 11 Януари до 31 Декември 2021 - 5 прозореца +



Ограничения: За всяка услуга може да се кандидатства само веднъж.

Преди кандидатстване:



Услуга 1: Предварителна диагностика на ИС (IP Scan) = проучване на

потребностите от закрила на ИС

Всички права върху ИС!

Максимална стойност на Услуга 1 е 500 € - 75 % от тази сума подлежи

на възстановяване (= 375 €).

Стъпки и срокове:

1. Заявление за кандидатстване на https://euipo.europa.eu/cosme/bg;

https://euipo.europa.eu/cosme/bg


2. Разглеждане на заявлението от СЕСИС

ДА - решение за отпускане на безвъзмездни средства

НЕ – допустимо е повторно кандидатстване

3. Заявление до ПВ за получаване на Услуга 1 - 30-дневен срок от

уведомление за решението за БФС.

4. ПВ определя експерт, който ще комуникира с МСП и ще извърши

услугата - 14-дневен срок от получаване на искането;

5. Плащане на определената такса.



6. Извършване на проучването – въпросник за самооценка, интервю,

доклад (максимален срок 4 месеца).

7. Искане за възстановяване на разхода + придружаващи документи –

подаване на онлайн формуляр от линк в решението за БФС; срок -

веднага след като услугата бъде изпълнена и най-късно до 31.12.2021

г.;

8. При одобрение от СЕСИС 75 % от платената сума се възстановява в

30-дневен срок.



Услуга 2: Възстановяване на основните заявителските такси за

марки и дизайни, които се събират от ПВ

Максимална стойност на Услуга 2:

За заявка за марка – 520 лв. или 265,87 €.

50 % от тази сума подлежи на възстановяване (= 260 лв.).

Таксата включва заявяване и експертиза на марка до три класа.

За заявка за дизайн - 360 лв. или 184,07 €

50 % от тази сума подлежи на възстановяване (= 180 лв.).

Таксата включва заявяване, претенция за един приоритет,

експертиза, регистрация и издаване на свидетелство за един дизайн.



Стъпки и срокове:

1. Заявление за кандидатстване на https://euipo.europa.eu/cosme/bg;

2. Разглеждане на заявлението от СЕСИС

ДА - решение за отпускане на безвъзмездни средства

НЕ – допустимо е повторно кандидатства

3. Подаване на заявка за регистрация на марка и/или дизайн

➢ марка на ЕС (основна такса от 850 €)

➢ дизайн на общността – РДО (основна такса от 350 €)

➢ Национална търговска марка (265,87 €)

➢ Национален дизайн (184,07 €)

4. Плащане на определената такса

марка на ЕС (основна такса от 850 €)
РДО (основна такса от 350 €)
Национална търговска марка
Национален дизайн

https://euipo.europa.eu/cosme/bg


5. Искане за възстановяване на разхода + придружаващи документи -

подаване на онлайн формуляр от линк в решението за БФС; срок -

веднага след като услугата бъде изпълнена и най-късно до 31.12.2021 г.;

6. При одобрение от СЕСИС 50 % от платената сума за основна/и такса/и

се възстановява в 30-дневен срок.

Пример:

При заявяване на 1 нац. марка и 1 нац. дизайн общата стойност на

поисканата услуга е 455.05 €.

Общият размер на безвъзмездните средства, които ще бъдат отпуснати,

възлиза на 227.525 €.



Ползи:

• икономическа подкрепа за МСП по време на пандемията от

COVID-19;

• повишаване на осведомеността на европейските МСП относно

ползите от правата на ПИС;

• конкурентно предимство, което се дължи на по-доброто

управление на нематериалните активи;

• насърчаване на националните системи и системите на ЕС за

регистриране на ИС.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

ВЪПРОСИ И КОМЕНТАРИ ....


