Daugiau informacijos rasite :

www.tmdn.org
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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PRAKTIKOS DERINIMAS
PREKIŲ ŽENKLŲ IR
DIZAINO SRITYSE
(KONVERGENCIJA)
Praktikos derinimo prekių ženklų ir dizaino
srityse tikslas – suvienyti Vidaus rinkos
derinimo tarnybą, nacionalines pramonines
apsaugos tarnybas ir vartotojų asociacijas,
siekiant rasti bendrus sprendimus tose srityse,
kuriose intelektinės nuosavybės tarnybų
taikoma praktika skiriasi.

11 VERTINGŲ PRIEMONIŲ
IR ĮRANKIŲ INTELEKTINĖS
NUOSAVYBĖS SPECIALISTUI
IR TEISIŲ SAVININKUI
Europos prekių ženklų ir dizaino tinklas
(ETMDN) yra ES agentūros Vidaus rinkos
derinimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainas)
ir ES valstybių narių projektas, sukurtas pagal
Bendradarbiavimo fondo programą. ETMDN
siekiama įgyvendinti ES intelektinės nuosavybės
apsaugos bendrą praktiką, kad paslaugos ir
priemonės atitiktų intelektinės nuosavybės
specialistų ir teisių savininkų – mažų ir vidutinių
įmonių, pradedančiųjų įmonių (vadinamųjų
startuolių), individualių asmenų – poreikius.

ETMDN tinklą sudarantys projektai
skirstomi į dvi grupes:
intelektinės nuosavybės priemonės;
praktikos derinimas (konvergencija).
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EUROPOS
PREKIŲ
ŽENKLŲ IR
DIZAINO
TINKLAS

INTELEKTINĖS
NUOSAVYBĖS
PRIEMONĖS

PAIEŠKOS IR
KLASIFIKAVIMO ĮRANKIAI

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ:
TEISIŲ GYNIMAS IR
VISUOMENĖS ŠVIETIMAS

Similarity

Designview

ACIST

Paieškos sistema, kurią, siekdamos įvertinti
prekių ir paslaugų klasifikavimo panašumus
ir skirtumus tarp skirtingų įstaigų, naudoja
pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybos.

Internetinė informacijos paieškos priemonė,
leidžianti vartotojui bet kur ir bet kada
nemokamai gauti viešus duomenis apie Europos
Sąjungos šalyse, JAV, Kanadoje, Kinijoje, Pietų
Korėjoje, Rusijoje ir kitose valstybėse registruotus dizainus. „Designview“ – tai beveik 9 mln.
registruotų dizainų iš beveik 40-ies valstybių.

Duomenų bazė, kurioje renkama statistinė
informacija apie prekių, kurios, kaip įtariama,
yra susijusios su intelektinės nuosavybės
teisių pažeidimu, sulaikymo pasienyje ir vidaus
rinkose atvejus. Ši bazė prieinama už intelektinės
nuosavybės apsaugą atsakingoms valstybės
institucijoms (policijai, muitinei).

TMview

e-Learning for SMEs

Internetinė informacijos paieškos priemonė,
leidžianti vartotojui bet kur ir bet kada
nemokamai gauti viešus duomenis apie Europos
Sąjungos šalyse, JAV, Kanadoje, Kinijoje, Pietų
Korėjoje, Rusijoje ir kitose valstybėse registruotus
ženklus. „TMview“ – tai daugiau nei 28 mln.
prekių ženklų iš daugiau nei 40-ies valstybių.

Mokymai mažoms ir vidutinėms įmonėms apie
intelektinę nuosavybę vyksta virtualioje aplinkoje.
Jų tikslas - atkreipti smulkaus ir vidutinio verslo
įmonių dėmesį į intelektinės nuosavybės
teisių svarbą.

TMclass

Duomenų bazė, suteikianti pagalbą įmonėms
ir teisėsaugos institucijoms kovojant su
klastojimu. Ji nuolat papildoma intelektinės
nuosavybės teisių savininkų, muitinės ir
policijos pateikiamais duomenimis.

Forecasting
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INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ:
PASLAUGOS IR KOKYBĖ
Quality
Internetinė priemonė, atspindinti Europos
prekių ženklų ir dizaino tinklo įsipareigojimą
gerinti kokybę teikiant skaidrią, lengvai
prieinamą informaciją apie kiekvienos nacionalinės pramoninės nuosavybės apsaugos
tarnybos ir vidaus rinkos derinimo tarnybos
teikiamas paslaugas bei paslaugų kokybės
valdymo efektyvumą.

Šis įrankis skirtas pramoninės nuosavybės
apsaugos tarnyboms ir yra patogi internetinė
prieiga prie geriausio modelio intelektinės
nuosavybės prognozėms, veiksmų ir biudžeto
planavimui atlikti. Čia taip pat saugoma visa
svarbi informacija, kurios reikia prekių
ženklams ir dizainams kategorizuoti.

CESTO
Pagalbos priemonė pramoninės nuosavybės
apsaugos tarnybų ekspertams. Ši priemonė
leidžia atlikti paiešką tarp visų skirtingose
tarnybose užregistruotų prekių ženklų duomenų,
taip pat skirtingoms tarnyboms, prekių ženklų
savininkams suteikiama galimybė keistis
informacija apie panašius prekių ženklus.

Klasifikavimo įrankis, leidžiantis vartotojams
rasti reikalingus prekių ir paslaugų terminus bei
jų klasifikatorių, reikalingą registruojant prekių
ženklą. Taip pat čia galima į reikiamą kalbą
išsiversti prekių ir paslaugų sąrašą, terminus bei
pasitikrinti, ar sąraše esantys terminai yra
dalyvaujančių šalių pramoninės nuosavybės
apsaugos tarnybų klasifikacijos duomenų bazėse.

Enforcement Database

