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Získejte od EU až 1.500 EUR na ochranné 
známky & průmyslové vzory 

 
Máte skvělý produkt, ale jeho ochranu formou registrované 
ochranné známky nebo průmyslového vzoru jste odkládali kvůli 
nákladům s tím spojeným? Už nemusíte! Evropská unie totiž 
vyhlásila nový program Ideas Powered for Business, v jehož rámci 
lze získat dotaci až 1.500 EUR právě na tuto formu ochrany Vašeho 
duševního vlastnictví. Díky tomu máte nyní jedinečnou příležitost 
posílit svou značku a postavení na trhu s minimálními náklady. 
 
Na jaké služby se dotace vztahuje 
 
Dotaci lze využít na následující služby: 
a) registrace národní nebo evropské 

ochranné známky či průmyslového 
vzoru (tj. dotace sníží registrační 
poplatek); a 

b) služba předběžné diagnózy duševního 
vlastnictví (tj. dotace sníží cenu 
rešerše od českého Úřadu 
průmyslového vlastnictví nebo 
evropského úřadu EUIPO). 

 
Dotaci na každou z výše uvedených služeb 
lze obdržet pouze jednou. 
 
Můžete ušetřit tisíce korun 
  
V případě udělení dotace ušetříte: 
i. 50 % z administrativního poplatku za 

registraci ochranné známky nebo 
průmyslového vzoru; a  

ii. 75 % z ceny předběžné diagnózy 
duševního vlastnictví. 

 
Jednomu žadateli může být proplacena 
částka maximálně 1.500 EUR. 
 
Příklad:  
 
Základní registrační poplatek za evropskou 
ochrannou známku činí 850 EUR. V případě 
získání dotace tak ušetříte více než deset tisíc  

korun. U registrace národní ochranné 
známky by se úspora pohybovala v řádu 
jednotek tisíc korun. 
 
Program je určen pouze pro MSP 
 
Dotační program je určen na podporu 
malých a středních podniků (tj. podniků 
s méně než 250 zaměstnanci).  
 
Velké podniky na dotaci bohužel 
nedosáhnou. 
 
V jakém období je možné zažádat 
 
O dotaci lze žádat v následujících pěti 
obdobích: 
1. od 11. ledna 2021 do 31. ledna 2021; 
2. od 1. března 2021 do 31. března 2021; 
3. od 1. května 2021 do 31. května 2021; 
4. od 1. července 2021 do 31. července 

2021; a 
5. od 1. září 2021 do 30 září 2021. 
 
Protože dle našich informací budou žádosti 
vyřizovány v pořadí, v jakém byly podány, 
doporučujeme žádosti podávat vždy na 
začátku každého z výše uvedených období. 
 
Pokud Vaší žádosti podané v jednom období 
nebude vyhověno, nic vám nebrání podat 
žádost znovu v dalším období. 
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Z programu je současně vyloučen podnik, 
který již získal vnitrostátní nebo evropské 
financování na tytéž služby. 
 
Postup a potřebné dokumenty 
 
Pro získání dotace je zapotřebí vyplnit 
formulář dostupný na stránkách EUIPO a 
dodat související dokumentaci: 
- čestné prohlášení o splnění podmínek 

pro přijetí dotace; 
- seznam pevných částek, které se platí 

při registraci ochranných známek; 

- osvědčení o DPH; a  
- případné další informace související 

s ochrannými známkami. 
 

Následně se podává přihláška ochranné 
známky či průmyslového vzoru nebo žádá o 
předběžnou diagnózu duševního vlastnictví 
u příslušného úřadu.  
 
Po zaplacení příslušných poplatků se jen 
podá on-line žádost o proplacení a úřad zašle 
dotaci nejpozději do jednoho měsíce na Váš 
účet.

 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete kdykoliv s důvěrou obrátit. 
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