Úvod do 5. konferencie VPI
(7. júl 2021)
Získať patentovú ochranu v zahraničí a vstúpiť na svetový trh nikdy nebolo tak dôležité,
samozrejmé a očakávané ako dnes. Voľný pohyb výrobkov, tovarov a služieb s inovatívnym
obsahom, ktoré sa prinášajú do všetkých kútov Európy a sveta, sa stal súčasťou nášho života.
Aktivity v oblasti výskumu a vývoja pripravujú pôdu spoločnostiam pri vývoji inovatívnych
produktov, zvyšovaní odolnosti ekonomiky nášho regiónu a jeho umiestnení na popredných
priečkach vo svete. Hodnota vytvorená technickými inováciami je pre našu ekonomiku
nevyhnutná a vynálezy – základ týchto inovácií je potrebné chrániť prostredníctvom dostupných
patentových systémov.
Vyšehradský patentový inštitút (VPI) začal svoju činnosť 1. júla 2016 s cieľom podporiť
inovatívne podniky, inštitúcie a vynálezcov pri podnikaní počiatočných krokov pri podávaní
medzinárodných patentových prihlášok.
Päťročná existencia VPI je dôkazom, že presiahol svoj rámec. Je to vynikajúci príklad šikovného
využívania profesionálnych príležitostí, ktoré poskytuje vyšehradská spolupráca, ktorá tento rok
oslavuje svoje 30. výročie. Zriadenie PCT autority v regióne strednej a východnej Európy je
jasným dôkazom toho, ako sa môžu naše krajiny navzájom posilňovať. S cieľom lepšie slúžiť
prihlasovateľom, spolupracovali národné úrady priemyselného vlastníctva krajín V4 na založení
VPI, a tým získali prístup do elitného klubu patentových úradov na svete – k PCT autoritám.
Spoločné historické a kultúrne dedičstvo nášho regiónu buduje väzbu medzi štyrmi národnými
úradmi VPI. Je to príklad vysokej profesionálnej kvality patentových expertov národných
úradov, ktorí môžu pracovať jednotne v tak zložitej právnej oblasti, ako je medzinárodná rešerš
a medzinárodný predbežný prieskum, v úplnej jednote zastupovať Vyšehradský patentový
inštitút a poskytovať služby klientom na svetovej úrovni.
Je nám cťou podporovať súdržnosť regiónu, lepšie sa vzájomne chápať prostredníctvom práv
priemyselného vlastníctva, s osobitným zreteľom na patenty, a poskytnúť prihlasovateľom v
našom regióne rovnaké šance na svetovom trhu, aké majú prihlasovatelia v iných európskych
krajinách.
Pri príležitosti osláv 5. výročia činnosti Vyšehradského patentového inštitútu plánujeme odborné
podujatie, ktorým obohatíme a inšpirujeme súčasných a potenciálnych klientov, ako sú
používatelia PCT systému, prihlasovatelia, patentoví zástupcovia, ako aj ďalší dôležití hráči v
inovačnom ekosystéme.
Pridajte sa k nám! Oslávte to s nami 7. júla 2021 a získajte aktuálne cenné informácie o patentoch
v medzinárodnom prostredí!
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