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Intelektinė nuosavybė
• Pramoninė nuosavybė:
• Prekių ženklai
• Dizainai
• Patentai

• Autorių teisės
• Paramos galimybės pagal MVĮ fondą – prekių ženklams ir dizainams
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Prekių ženklas
• Ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių žymenų, pavyzdžiui, iš žodžių, įskaitant
asmenvardžius, ar piešinių, raidžių, skaitmenų, spalvų, prekių ar jų pakuotės
formos arba garsų, jeigu tokie žymenys atitinka šias abi sąlygas:
• 1) jie gali atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kitų asmenų prekių
arba paslaugų;
• 2) juos galima pateikti atitinkamame prekių ženklų registre taip, kad
kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti ženklo
savininkui suteiktos apsaugos objektą.
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Dizainas
• Dizainas – viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo
ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir
(arba) medžiagos.
• Registruojami tik nauji (per 12 mėn. nuo išleidimo į rinką).
• Individualiomis savybėmis pasižymintys dizainai.
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Prekių ženklo/dizaino registracija suteikia teisę:
•
•
•
•
•

Apsaugoti Jūsų išimtines teises.
Leisti arba drausti kitiems naudoti tokį patį/klaidinančiai panašų.
Užkirsti kelią klastojimui ir sukčiavimui.
Padėti vartotojui identifikuoti gaminį.
Didinti įmonės finansinį turtą.
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Europos Komisijos ir ESINT parama
Startas – 2021 m. sausio 11 d.
Bendras biudžetas - 20 mln. eurų.
Gali būti kompensuojama:
1) 75 proc. išlaidų už MVĮ intelektinės nuosavybės (IN) objektų išankstinio
vertinimo paslaugą (tik nuo kovo mėnesio);
2) 50 proc. žyminio mokesčio už Lietuvos ir(ar) ES prekių ženklų ir(ar) dizainų
paraiškų padavimą (nuo sausio 11 d.).
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Parama registruoti prekių ženklus/dizainus
• Tiek ES, tiek LT.
• Paramos dydis – 50 proc. nuo bazinio žyminio mokesčio:
- LT prekių ženklo registracijos mokestis – 180 Eur (90 Eur);
- LT dizaino paraiškos padavimo mokestis – 69 Eur (34,50 Eur);
- ES prekių ženklo elektroninė paraiška 850 Eur (425 Eur);
- Bendrijos dizaino registracija 350 Eur (175 Eur).
• Viena paraiška – keli prekių ženklai/dizainai.
• Iki 1500 eurų 1 įmonei.
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Kas gali kreiptis
• Mažos ir vidutinės įmonės:

Įmonės kategorija

Darbuotojų skaičius

Apyvarta (arba->)

Balansas, iš viso

Vidutinio dydžio

< 250

<= € 50m

<= € 43m

Maža

< 50

<= € 10m

<= € 10m

Labai maža

< 10

<= € 2m

<= € 2m
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Kada galima kreiptis
• 5 terminai;
• Bendra biudžeto suma padalinta į 4 mln. EUR kiekvienam terminui.
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Kur kreiptis ir kokius dokumentus pateikti
Elektroniniu būdu pildyti paraišką: https://euipo.europa.eu/cosme/lt
Reikia pridėti:
• MVĮ rekvizitus;
• PVM registracijos dokumentą (pdf formatu);
• Pareiškėjo banko sąskaitos išrašą/patvirtinimą iš banko (pdf formatu);
• Patvirtinti sąžiningumo deklaraciją;
• Patvirtinti, kad dar nesate gavę paramos šioms paslaugoms.
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Prašymo pateikimo eiga
Prašymas skirti kompensaciją teikiamas avansu, prieš pateikiant paraišką registruoti
prekių ženklą/dizainą:
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Advokatė Laura Beinorienė

Patentinė patikėtinė Aušra Pakėnienė

Advokatės L. Beinorienės kontora.

AAA Law

Kontaktai:
Tel. 862034844
El. p.: Laura@laurabei.eu
www.laurabei.eu

Goštauto g. 40B,
LT-03163 Vilnius, Lietuva
T +370 5 252 6676
F +370 5 252 6670
info@aaalaw.eu
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