Úvod ke konferenci u příležitosti 5. výročí činnosti VPI
(VPI5)
(7. července 2021)
Získání patentové ochrany v zahraničí a vstup na světový trh nebylo nikdy tak důležité,
samozřejmé a očekávané jako dnes. Volný tok výrobků, zboží a služeb společně s jejich
inovativním obsahem do všech koutů Evropy a celého světa se stal součástí našich životů. Naše
regionální úsilí v oblasti výzkumu a vývoje připravuje společnostem cestu pro vývoj
inovativních produktů, posiluje odolnost hospodářství našeho regionu a staví ho ve světě do
popředí. Hodnota vytvořená technickými inovacemi je pro naše hospodářství zásadní a základ
pro tyto inovace, vynálezy, je třeba chránit prostřednictvím dostupných patentových systémů.
Visegrádský patentový institut zahájil svou činnost 1. července 2016 s cílem usnadnit
inovativním podnikům, institucím a vynálezcům první kroky při podání mezinárodních
patentových přihlášek.
Existence pětiletého Visegrádského patentového institutu jde však ještě dál. Je skvělým
příkladem chytrého využívání profesionálních příležitostí, které nabízí Visegrádská spolupráce,
která letos slaví 30. výročí. Zřízení orgánu PCT ve střední a východní Evropě je jasným
příkladem toho, jak se naše země mohou navzájem posílit. Orgány odpovědné za průmyslové
vlastnictví v rámci Visegradské skupiny spolupracovaly při budování Visegrádského
patentového institutu, aby byl zajištěn přístup do jednoho z nejlepších klubů patentových úřadů
na světě, orgánů PCT, a zlepšit tak služby svým přihlašovatelům.
Společné historické a kulturní dědictví našeho regionu spojuje 4 národní úřady Visegradského
patentového institutu. Je příkladem silné profesionální kvality, kde zaměstnanci těchto orgánů
mohou v souladu spolupracovat ve složité právní oblasti mezinárodní patentové rešerše a
předběžného průzkumu a zastupovat Visegrádský patentový institut v naprosté jednotě tím, že
poskytují našim klientům prvotřídní služby.
Je potěšením přispívat k soudržnosti našeho regionu, lépe si vzájemně porozumět
prostřednictvím práv průmyslového vlastnictví, zejména s důrazem na patenty, a umožnit na
světovém trhu žadatelům o patenty v našem regionu stejné příležitosti, jaké mají přihlašovatelé
bohatších evropských národů.
Na oslavu 5. výročí činnosti Visegrádského patentového institutu plánujeme odbornou
konferenci, která obohatí a inspiruje naše současné i potenciální klienty, jakými jsou uživatelé
systému, přihlašovatelé a jejich profesionální zástupci a další významní účastníci inovačního
ekosystému.
Připojte se k nám 7. července 2021 k oslavě a získejte aktuální cenné informace o patentování
na mezinárodní úrovni.
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