WIPO НАПРЕДНИ РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР

Политике интелектуалне својине: изазови у усвајању и примени

организује:
Светска организација за интелектулну својину (WIPO)
у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину
и
Центром за трансфер технологије Универзитета у Београду

Београд, Завод за интелектуалну својину
5. и 6. новембар 2019. године

Уторак, 5. новембар 2019. године
8.30 – 9.30

Регистрација

9.30 – 10.00

Поздравна реч:




Бранка Тотић, помоћник директора, Завод за интелектуалну
својину,
Представник Универзитета у Београду,
Олга Спасић, саветник, Одсек за мала и средња предузећа
(SMEs) и подршку предузетништву, Одељење за државе у
транзицији и развијене земље (TDC), Светска организација за
интелектуалну својину (WIPO), Женева.

10.00 – 10.30

Пауза за кафу

10.30 – 11.00

Tема 1: Политике интелектуалне својине: изазови у усвајању и
примени дефинисаних политика
Предавачи: Олга Спасић, Ричард Фрелек, руководилац програма, Одсек
за Централно-европске, балтичке државе и државе
Медитерана, TDC, WIPO.

11.00 – 11.30

Тема 2: Поступак заштите патената у Србији
Предавач: Наташа Миловановић, начелник Одељења за машинство,
електротехнику и општу технику, Завод за интелектуалну
својину.

11.30 – 12.30

Tема 3: Институционалане политике интелектуалне својине на
универзитетима и научно-истраживачким институцијама у
Србији







Нове политике развоја.
Научене лекције.
Питања која треба дефинисати и ускладити са постојећим
правним оквиром.
Изазови у усвајању и примени.
Утицај политике интелектуалне својине на трансфер знања
и комерцијализацију интелектуалне својине.

Предавачи: др Оливера Ђурагић, менаџер, Институт за технологију
хране, Универзитет у Новом Саду
др Милана Митровић, научни саветник, директор
Института за заштиту биља и природне средине,
Универзитет у Београду
12.30 – 13.00

Tема 4: Друштвено одговоран трансфер знања – Да ли смо ми
заиста друштво које опстаје? Како то мерити и
извештавати о томе?
Предавач: Александар ХР Рустеи, директор за науку и иновације Центра
за индустрију, Универзитет Саут Бенк у Лондону

12.30 – 14.00

Пауза за ручак

14.00 – 15.00

Tема 5: Развој и примена политика интелектуалне својине у региону
Предавачи: професор Владиа Борисова, Универзитет за националну и
светску економију, Софија,
Мехмет Таракциоглу, стручњак за интелектуалну својину,
Турски завод за патенте и жигове, Анкара.

15.00 – 15.30

Пауза за кафу

15:30 – 16.00

Tема 6: Генерисани утицаји истраживања финансираних од стране
државе – WIPO Пројекат у Хрватској
Предавач: Мирела Чокешић, руководилац Одсека за припрему и
контролу имплементације политика у области науке,
технологије и образовања, Загреб, Хрватска.

16.00 – 16.40

Tема 7: Улога пословних партнера у дефинисању институционалне
политике академских институција – да ли би била предност
консултовати их?
Предавачи: Ален Кајзер, партнер и оснивач адвокатске канцеларије за
патенте, експерт за судске жалбе, сертификовани аналитичар
за утврђивање вредности патената, IP TRUST - Patent &
Trademark Attorneys, Париз,
Представник националне старт-ап компаније, мало/средње
предузеће

16.40 – 17.15

Tема 8:

BOSS – алат за валидацију пословних идеја

Предавач: Тамара Чолић Милосављевић, менаџер за трансфер
технологије, Центар за трансфер технологије, Универзитет у
Београду.
17.15 – 17.30

Тема 9: WIPO услуге и иницијативе
Предавач: Ришар Фрелек.

17.30 – 17:45

Дискусија

Среда, 6. новембар 2019. године
КЛИНИКА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ – КОНСУЛТАЦИЈЕ О
ПОЈЕДИНИМ СЛУЧАЈЕВИМА И ПРОБЛЕМИМА КОЈИ НАСТАЈУ
ПРИЛИКОМ ПРИМЕНЕ ПОЛИТИКЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У
ИНСТИТУЦИЈАМА
9.00 – 10.00

Tема 10: Клиника за интелектуалну својину – увод
У циљу пружања подршке менаџерима за технологију,
одређени број професионалних удружења за трансфер знања
организује стручне консултације које се тичу конкретних
изазова који се јављају приликом примене стратегија и
политика интелектуалне својине у академским институцијама.
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Циљ ове Клинике је да менаџерима за технологију из Србије и
гостима пружи могућност да размотре процедуре и решења у
посебно
изазовним
случајевима
примене
политике
интелектуалне својине
и комерцијализације технологије.
Истовремено, анализа случајева и пружене препоруке могу да
послуже за учење другим менаџерима.
На овој сесији менаџери ће представити случајеве из своје
праксе, узимајући у обзир поверљивост одређених података.
Ради разматрања студије случајева, потребно је да
проналазачи и њихове институције најкасније до 10. октобра
2019. године пример случаја пошаљу у WIPO.
Случајеве могу да представе академске институције, али и
предузећа – посебно старт-ап и мала и средња предузећа.
Предавачи: Илија Радовановић, заменик директора, Иновациони центар
ИЦЕФ, Факултет за електротехнику, Унивезитет у Београду,
Љубомир Кљајић, правник, Институт за шумарство и
екологију, Универзитет у Новом Саду,
Милан Банић, Универзитет у Нишу,
Професор Александар Седмак, директор, Иновациони центар,
Машински факултет, Универзитет у Београду.
10.00 – 10.40

Tема 11:

Прелиминарна процена приказаних случајева
Стручњаци ће резимирати случајеве и формулисати циљеве у
погледу трансфера знања и комерцијализације за сваки
поједини случај.

Предавачи: Ален Каизер и
Александар ХР Рустеи
10.40 – 11.00

Пауза за кафу

11.00 – 11.45

Tема 12: Вежба: Рад у пет тимова састављених од академских
институција и предузећа који раде на по једном случају
Циљ ове вежбе је припрема разговора са проналазачем или
власником технологије ради разумевања случаја и израде
предлога стратегије комерцијализације за тај случај.
Тренери: : Ален Каизер и
Александар ХР Рустеи

11.45 – 12.30

Tема 13: Вежба: Разговор са проналазачима
Сваки тим разговара са проналазачем или власником
технологије и након тога предлаже најбољу стратегију
интелектуалне својине и њене комерцијализације у складу са
политиком институције. Сваки тим по 10 минута.
Тренери: сви предавачи

12.30 – 13.30

Пауза за ручак

3.30 – 15.00

Tема 14: Презентације тимова - технологије и стратегије њихове
комерцијализације - за све случајеве







Резултати претраживања патената.
Слобода пословања.
Зрелост технологије.
Потенцијална тржишта.
Конкуренција.
Квалитет тима, итд.

Тренери: Сви предавачи
15.00 – 15.30

Пауза за кафу

15.30 – 16.30

Tема 15: Разматрање предлога од стране тренера
Тренери: Сви предавачи

16.30 – 17.30

Tема 16: Дискусија о наученим лекцијама
Модератори: Олга Спасић
Ришар Фрелек
сви предавачи

17.30 – 18.00

Tема 17: Затварање семинара и дискусија о даљим активностима
Учесници се моле да до 7. новембра попуне електронски
упитник за евалуацију семинара
https://www3.wipo.int/opinio/s?s=16414
Moдератори: Олга Спасић
Ришар Фрелек

18.00

Крај
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