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#04

Sikeresen pályázott,
de az eredménnyel elégedetlen?
Kétségei vannak? Vállalati innováció menedzsment
szolgáltatásaink megoldást nyújthatnak!
1. Interim innovációs projektmenedzsment

Ha a tervezett projekt kivitelezése túl nagy kihívás a napi teendők mellett,
vagy innovációs szakmai tudás hiányában nem tűnik megvalósíthatónak?

2. K+F+I projektötletek azonosítása és projektgenerálás

A kötelező vállalások ismeretlen méretű teherként jelennek meg a jövőbe tekintve?

3. Szellemi alkotások dokumentálása, iparjogvédelmi oltalma

Erős a konkurencia, nehéz dönteni, hogy mi a megfelelő beavatkozás a K+F+I szerezte
versenyelőny megtartására, a létrehozott szellemi alkotás védelmére?

4. Támogatás növelése jogszerű adókedvezményekkel

Alacsonyabb az intenzitás, mint amire szüksége lenne a megvalósításhoz?

5. Szellemi alkotások vagyonértékelése, cégérték növelése
Szellemi alkotások vagyonértékelése, cégérték növelése
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2. oldal

Interim innovációs
projektmenedzsment
Probléma: A vállalati K+F+I pályázatokkal támogatott projektek 40%-a nem valósul meg sikeresen
Oka: Van a vállalkozásban műszaki/technikai szakember, könyvelő és pályázati tanácsadó is,
de nincs a kutatás-fejlesztési projektek sajátosságait ismerő és kezelni tudó innovációs
projektmenedzser
Megoldás
Interim innovációs projektmenedzser szolgáltatásunkkal biztosítani tudjuk a vállalati
innovációs és kutatás-fejlesztési projektek irányításához és lebonyolításához,
a szakterületek célirányos összefogásához szükséges projektirányítási szakmai tudást

Eredmény:
A kutatás-fejlesztési projekt sikeres és eredményes lebonyolítása, a projektben rejlő üzleti,
jogi és vagyoni lehetőségek teljes körű kihasználásával
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3. oldal

K+F+I projektötletek
azonosítása és projektgenerálás
Probléma: A pályázók nem tudják, hogyan teljesítsék a projekt megvalósítását követően vállalt
kutatás-fejlesztési ráfordítások szintjét, ezért elveszíthetik a támogatást
Oka: A vállalkozások általában nem tudják, hogy a kötelező vállalások teljesítéséhez további
kutatás-fejlesztési projekteket kell megvalósítaniuk. Általában nem ismerik fel az általuk végzett
kutatás-fejlesztési tevékenységet, ezért nem tudják azonosítani és mérni a K+F projekteket
Megoldás
Projektgenerálási szolgáltatásunkkal segítünk a kutatás-fejlesztési projektek
azonosításában, a jogszabály szerinti feltételek teljesítésében,
a projekt hivatalos tanúsításának lebonyolításában

Eredmény:
Teljesítésre kerülnek az elnyert támogatás megtartásához szükséges pályázati vállalások,
kialakulnak a kutatás-fejlesztési projektek generálásához és leírásához szükséges feltételek
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4. oldal

Szellemi alkotások dokumentálása,
iparjogvédelmi oltalma
Probléma: A pályázók általában nem tudják teljesíteni a projekt során létrehozásra kerülő
szellemi alkotások üzleti célnak megfelelő hazai és nemzetközi jogi oltalmának biztosítását,
ezért elveszthetik a támogatást
Oka: A vállalkozások, a vállalati jogászok/ügyvédek általában nem ismerik a szellemi alkotások
azonosításának és jogi védelmének feltételeit és eszközeit
Megoldás
Iparjogvédelmi tanácsadási szolgáltatásunkkal segítünk a létrehozott szellemi alkotás
dokumentálásában, a jellegének és üzleti hasznosítási céljának megfelelő oltalmi forma
kialakításában, és az oltalom megszerzéséhez szükséges jogi eljárás lebonyolításában

Eredmény:
Teljesítésre kerülnek a támogatás megtartásához szükséges feltételek, és megteremtődnek
a létrehozott szellemi alkotások védelméhez és hasznosításához szükséges jogi feltételek
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5. oldal

Támogatás növelése jogszerű
adókedvezményekkel
Probléma: A kutatás-fejlesztési pályázatok támogatási intenzitása alacsony, így az intenzitás
növelése érdekében a vállalatok vállalják a széles körben történő terjesztést vagy a konzorciumban
történő megvalósítást ahelyett, hogy élnének a sokkal egyszerűbb és kockázatmentesebb
adókedvezmények igénybevételével
Oka: Általában a pályázók, a könyvelőjük és a könyvvizsgálójuk sem ismeri a K+F
adókedvezmények rendszerét, a jogszerű és a kockázatmentes igénybevételének feltételeit
Megoldás
Tanúsításhoz nyújtott szolgáltatásunk körében a pályázó nevében és képviseletében
eljárunk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt a projektek hivatalos kutatás-fejlesztési
tanúsításának lebonyolításában
Eredmény:
Megteremtődnek a feltételek a kutatás-fejlesztési adókedvezmények jogszerű
igénybevételéhez, amelyekkel a projekt támogatottsága a projektköltség vissza nem
térítendő támogatással csökkentett részének 9%-ával növelhető
GTS Pro termékek #04

6. oldal

Szellemi alkotások vagyonértékelése,
cégérték növelése
Probléma: Általában nincs megfelelő módon dokumentálva és könyvelve a projekt eredményeként
létrehozott szellemi alkotás, ezért nem jelenik meg vagyoni elemként a társaság könyveiben
Oka: A vállalkozások általában nem ismerik, és ezért nem alkalmazzák a szellemi alkotások saját
fejlesztésű immateriális eszközként való kezelésének feltételeit és előnyeit

Megoldás
Vagyonértékelési szolgáltatásunk körében segítünk a szellemi alkotás vagyoni elemként
történő nyilvántartási feltételeinek megteremtésében, a piaci érték meghatározásában

Eredmény:
A kutatás-fejlesztési projekt eredményeként létrehozott szellemi alkotás vagyonként jelenik
meg, és piaci értékének megfelelő mértékben növeli a vállalkozás értékét
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7. oldal

Eredmény:
A K+F projekt eredményeként létrehozott szellemi alkotás
vagyonként jelenik meg, és piaci értékének megfelelő
mértékben növeli a vállalkozás értékét
Milyen előnyökhöz juthat szolgáltatásainkkal:
1. Sikeresen meg tudja valósítani a támogatott KFI projektet, teljesíteni tudja a támogatás
megtartásához szükséges vállalásokat
2. 15-20 %-kal tudja csökkenteni a végrehajtás idő- és költségigényét
3. Megteremti a szellemi alkotás védelméhez és üzleti hasznosításához szükséges
iparjogvédelmi feltételeket.
4. A projektben létrehozott szellemi alkotás vagyonná alakításával megnöveli
a céges vagyont, cége értékét
5. Az adóalap-kedvezményekkel a támogatásokkal csökkentett projektköltség 9%-val 		
tudja növelni a projekt támogatottságát
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8. oldal

Több mint 25 év értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban
lépésről, lépésre!

Kérdésük, kérésük esetén, készséggel állunk rendelkezésre!
Elérhetőségeink:
Innovációs és iparjogvédelmi szakértőnk:
Kiss János József
mobil: +36 (30) 977 5932
e-mail: kiss.janos.jozsef@glosz.hu
Részletes információk:
Pénzügy és innovációmenedzsment: www.glosz.hu
Iparjogvédelmi tanácsadás: www.kjj.hu
Figyelem! A jelen prezentációban ismertetett innovációs menedzsment technológia a Glósz és Társa Kft. saját fejlesztése,
amely a Glósz és Társa Kft. javára védettség alatt áll. A Glósz és Társa Kft Copyright 2019.
Minden jog fenntartva. A prezentáció másolása és sokszorosítása, a leírt eljárások alkalmazása csak a tulajdonos
engedélyével lehetséges. Az engedély nélküli felhasználás a szellemi tulajdon bitorlását jelenti, ezért jogi eljárást von maga után.
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9. oldal

Több mint 25 év
értékteremtő tapasztalata
a gyakorlatban

lépésről lépésre!

