Tisková zpráva

INOVACE JE TŘEBA CHRÁNIT PŘED KONKURENTY
OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ A TRANSFER TECHNOLOGIÍ
SPOJILY ČESKÉ INSTITUCE

Praha, 11. leden 2012: Ochrana průmyslového vlastnictví a transfer technologií. Nejen tím se zabývali
představitelé Úřadu průmyslového vlastnictví, CzechInvestu, Technologické agentury ČR, agentury
CzechTrade, podnikatelských inkubátorů, inovačních center, vědeckotechnologických parků, center
pro transfer technologií a dalších subjektů na pracovním setkání „Služby pro inovační podnikání“.
Konalo se 11. ledna 2012 v sídle Úřadu průmyslového vlastnictví. Partnerem akce je agentura
CzechInvest.
„Pro podnikatele, kteří budují svou konkurenční výhodu na výsledcích vědy a výzkumu, je stěžejní
ochrana jejich vlastních inovativních řešení před konkurenty,“ vysvětluje generální ředitel agentury
CzechInvest Miroslav Křížek. „Teprve pak mohou bezpečně zveřejnit své poznatky a pracovat na
dalším vývoji,“ dodává.
Úřad průmyslového vlastnictví usiluje především o zvýšení povědomí o patentovém systému mezi
podnikateli, kteří o patentech a jejich výhodách pro efektivní podnikání zatím mnoho nevědí. „Naším
klíčovým úkolem je účinněji informovat veřejnost o způsobech využití systému ochrany průmyslového
vlastnictví a poskytovat komplexní a zejména lehce dosažitelné a srozumitelné průmyslově právní
informace,“ doplňuje předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl.
Na setkání se řešily především přínosy ochrany průmyslového vlastnictví a využívání patentových
databází, poradenství a asistence při formulování průmyslově právní strategie či nalézání cest k
usnadnění patentování v zahraničí. Hlavním záměrem akce, jejíž součástí byly přednášky, příklady z
praxe i diskuse, bylo propojit všechny zainteresované účastníky, vyměnit si aktuální informace a posílit
vzájemné kontakty. Služby, které jednotlivé organizace veřejnosti poskytují, by tak měly být do
budoucna

srozumitelnější

a

komplexnější.

To

vše

v rámci

Strategie

mezinárodní

konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020.
Ochranu průmyslového vlastnictví podporuje Operační program Podnikání a inovace, který
administruje agentura CzechInvest. V rámci programu Inovace – Projekt na ochranu práv
průmyslového vlastnictví už získalo podporu 324 projektů. Na účty žadatelů o dotaci už dorazilo více
než 5 milionů korun. Momentálně běží prodloužení druhé výzvy k předkládání žádostí o dotaci s
celkovou alokací 50 milionů korun. Více na http://www.czechinvest.org/oppi-podpori-pravni-ochranuceskych-napadu-a-vynalezu.
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