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A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség és a temesvári székhelyű Tehimpuls Egyesület
közösen valósítja meg az InnoBoost - „Boosting Cross Border Business Cooperation and
Competitiveness through Innovation” projektet. A projekt keretében 2013. április 3-4. napján került
megrendezésre az InnoMatch Fair - Regionális Innovációs Vásár. A vásár kiállítói lehetőséget kaptak
az „InnoImpuls” Innovatív Termék Versenyen való részvételre, amelyen Magyarországról a
kecskeméti székhelyű Cavity Eye Kft. a harmadik helyezést érte el. A verseny romániai és
magyarországi díjazottjai egyéni tanácsadási lehetőséget nyertek és a szellemitulajdon-védelem
területéhez kapcsolódó tréningen vehettek részt, ami Szegeden került megrendezésre 2013. május 22én.
Az egész napos, angol nyelvű Szellemitulajdon-védelmi tréninget a Dél-alföldi Regionális
Innovációs Ügynökség szervezte meg Szegeden. A rendezvény a szellemitulajdon-védelem, olyan
területeire
helyezte
a
hangsúlyt,
amelyek
érinthetik
a
vállalkozásokat
és
a
kutatóintézeteket/egyetemeket. A tréning délelőtti részében a résztvevők betekintést nyerhettek a
szellemitulajdon-védelem alapjaiba, megismerhették a szellemitulajdon-védelem rendszerét, a
legfontosabb oltalmi formákat és a szellemitulajdon-menedzsment témakörét, továbbá ízelítőt kaptak,
hogy milyen üzleti előnyöket érhetnek el a szellemitulajdon-védelem alkalmazásával.
Az ebédszünetet követően a tréning délutáni részében a résztvevőknek lehetőségük volt megismerni az
engedélyeztetési folyamat felépítését, és az esemény végén saját tevékenységükkel kapcsolatos
szellemitulajdon-védelem témakörét érintő kérdéseik megvitatására is sor került. A tréning folyamán
gyakorlati példák bemutatásán keresztül ismerkedhettek meg a résztvevők a szellemitulajdon-védelem
alapjaival.

Szeged, 2013. május 22.

Az „InnoBoost – Boosting Cross Border Business Cooperation and Competitiveness through Innovation” című projekt a Magyarország –
Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén (www.huro-cbc.eu) belül az Európai Unió, illetve az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában, amely támogatást kiegészít a programban résztvevő két tagállam, Magyarország és
Románia, nemzeti hozzájárulása. A Program általános célja a gazdasági szereplők, személyek és közösségek közelítése annak érdekében,
hogy a határon átnyúló térség közös feljődése által kínált lehetőségeket hatékonyan kihasználják.
A sajtóközleményben foglaltak nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió hivatalos álláspontját.
www.huro-cbc.eu / www.hungary-romania-cbc.eu

