Služba, v rámci které Vám akreditovaný odborník připraví
zhodnocení Vašeho businessu z pohledu ochrany know-how a
duševního vlastnictví.
V SEDLAKOVA LEGAL jsme získali akreditaci, proto Vám můžeme
tuto službu poskytnout a perfektně Vám zmapujeme současný
stav Vašeho podikání
Jak IP scan probíhá?
Společně si domluvíme schůzku, v rámci které prozkoumáme
Váš obchodní model, výrobky, služby a plán růstu.
Ve spolupráci s Vámi nachystáme nejvodnější strategii v
oblasti duševního vlastnictví pro Váš podnik.
Jako výstup Vám připravíme úplnou zprávu o možné strategii
Vaší společnosti v oblasti duševního vlastnictví a navrhneme
soubor osvědčených postupů a doporučení k tomu, jak byste
mohli svá práva duševního vlastnictví v budoucnu řídit, chránit
a rozvíjet. Zprávu kontroluje Úřad průmyslového vlastnictví.
Za službu zaplatíte 900 EUR a následně požádáte o zpětné
proplacení 810 EUR ze schváleného grantu.
Pomůžeme Vám získat grant:
Připravíme a podáme žádost, na základě které obdržíte
poukázku pro proplacení grantu.
Provedeme IP scan, za který zaplatíte 900 EUR a
následně společně vyplníme žádost o náhradu nákladů.

Co od Vás budeme potřebovat pro získání grantu:
Výpis z bankovního účtu Vaší společnosti s těmito údaji:
název podniku v položce vlastník účtu, celé číslo IBAN s
kódem státu a kód BIC/SWIFT.
Osvědčení o DPH nebo jiné osvědčení, ze kterého bude patrný
zápis v obchodním rejstříku a Vaše IČO.
Pokud budeme podávat žádost o grant za Vás, musíte
předložit čestné prohlášení, které podepíšete a ve kterém
prohlásíte, že za Vás žádost můžeme podat.
IP scan máme za sebou, co dál?
Další kroky následně vyplnynou z provedeného IP scanu. Pokud
bude v rámci doporučení vyhodnoceno, že je vhodné registrovat
si ochrannou známku, můžete získaný grant využít také k
proplacení 75 % nákladů na poplatky za registraci ochranné
známky.
Maximálně lze z poukázky čerpat 1 500 EUR.
Další informace naleznete zde ↗.
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