KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ?
Paraiškai pateikti tereikia vos 5 paprastų žingsnių:

1.

užpildykite paraišką, nurodydami
duomenis apie dizainą ir pareiškėją;

2

prisijunkite prie sistemos vienu iš kelių
patikimų tapatybės identifikavimo būdų;

3.

saugiai pasirašykite paraišką
elektroniniu parašu ir pateikite ją;

4.

elektroniniu paštu gausite patvirtinimą
dėl paraiškos pateikimo;

5.

1. 3.

2. 4.
El. bankininkystė
El. parašas

per mėnesį nuo paraiškos pateikimo
dienos sumokėkite mokestį, kurio
dydį paraiškos pateikimo
metu apskaičiuoja sistema.

Mob. el. parašas

Atlikę šiuos žingsnius, įregistruosite dizainą
be jokių vietos ir laiko apribojimų!

5.

Daugiau informacijos rasite
www.vpb.gov.lt
Parengta Lietuvos Respublikos valstybinio patentų
biuro (VPB), bendradarbiaujant su Vidaus rinkos
derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainas) (VRDT)
pagal VPB ir VRDT techninio
bendradarbiavimo 2015 metų sutartį.
Leidinio sukūrimas iš dalies finansuojamas VRDT.
Medžiaga naudojama išimtinai
visuomenės švietimo ir mokymo tikslams.
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Dizainas – tai naujas, savo linijomis,
spalvomis, formomis, raštais bei kontūrais
išsiskiriantis gaminio vaizdas.

Jeigu esate dizaino kūrėjas ar norite į rinką
išleisti naujus gaminius, turite pagalvoti apie
dizaino apsaugos strategijas.

KAIP
ĮREGISTRUOTI
DIZAINĄ
NEIŠEINANT
IŠ NAMŲ?

KODĖL VERTA
ĮREGISTRUOTI DIZAINĄ?

KAIP ĮREGISTRUOTI GAMINIO
DIZAINĄ ELEKTRONINIU BŪDU?

KAIP PASIRUOŠTI
ELEKTRONINEI REGISTRACIJAI?

Įregistruodami dizainą, jūs:

Įregistruoti dizainą elektroniniu būdu
galite paprastai ir greitai. Dizaino paraišką
pateikite internetu:

1.

.
.
.
.
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įgyjate pirmumo teises į dizainą;
gaunate dokumentais patvirtintą
prioriteto datą ir išimtines teises;
apibrėžiate dizaino galiojimo terminą;
užtikrinate dizaino apsaugos apimtį;
teises į dizainą galite perleisti,
licencijuoti, įkeisti;

Jeigu dizainą registruosite Lietuvoje,
pasitikrinkite Lietuvoje registruotų
dizainų duomenų bazėje (www.vpb.gov.lt
->Dizainas -> Duomenų bazė).

Valstybiniam patentų biurui,
jeigu norite dizainą apsaugoti Lietuvoje

www.vpb.gov.lt

Jeigu dizainą ketinate registruoti Europos
Sąjungoje, pasitikrinkite „Designview“
paieškos priemonėje
(www.tmdn.org -> Designview).

arba
Vidaus rinkos derinimo tarnybai,
jei norite apsaugos visoje Europos Sąjungoje

www.oami.europa.eu

2.

Apgalvokite gaminių, kurių dizainą
registruosite, pavadinimus, klases ir
poklases (pavyzdžiui, „Laivelis“, 21 klasė.
Žaidimai ir žaislai.)

3.

Turėkite gaminio, kurio dizainą
registruosite, skaitmeninį vaizdą.

įgyjate galimybes paprasčiau
įgyvendinti teisių į dizainą gynybą;
apsaugote dizainą nuo neteisėto
naudojimo, o, tokiam faktui įvykus,
turite teisę kovoti su klastojimu.

Pasitikrinkite, ar jūsų dizainas nesutampa
su jau įregistruotais dizainais.
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