5 Σεπτεμβρίου 2018

Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office - EPO)
απονέμει τα Βραβεία του «Ευρωπαίου Εφευρέτη» σε καινοτόμους εφευρέτες που ξεχώρισαν για
την εξαιρετική συνεισφορά τους στην κοινωνική εξέλιξη, την τεχνολογική πρόοδο και την
οικονομική ανάπτυξη.
Τα βραβεία διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες:
- Βιομηχανία
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)
- Έρευνα
- Μη Ευρωπαϊκές Χώρες
- Επίτευγμα Ζωής
Οι νικητές των Βραβείων Ευρωπαίου Εφευρέτη επιλέγονται από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή
αποτελούμενη από διεθνείς εμπειρογνώμονες στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της
επιστήμης, της ακαδημίας και της έρευνας, οι οποίοι εξετάζουν τις προτάσεις με κριτήριο τη
συνεισφορά στην τεχνολογική πρόοδο, την κοινωνική εξέλιξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
και παραγωγής πλούτου στην Ευρώπη.
Τα Βραβεία θεσπίστηκαν το 2006 από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
(European Patent Office - EPO).
Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα ή να προτείνει κάποιο υποψήφιο νοουμένου
ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:





Ο εφευρέτης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για
εφεύρεση από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO)
Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να διατηρείται σε ισχύ σε τουλάχιστον ένα κράτος-μέλος
της ΕΡΟ (εκτός από το βραβείο στην κατηγορία Επίτευγμα Ζωής)
Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να παρουσιάζει υψηλό βαθμό εφευρετικότητας, να
παρουσιάζει ένα αναγνωρίσιμο όφελος για την κοινωνία ή το περιβάλλον και να
αποδεικνύει αποδεδειγμένη ή δυνητική οικονομική επιτυχία στην Ευρώπη.
Οι υποψήφιοι εφευρέτες για τις κατηγορίες της Βιομηχανίας, της Έρευνας, των ΜΜΕ και
Επίτευγμα Ζωής πρέπει να είναι πολίτες ενός από τα 38 κράτη-μέλη του EPO. Αναφέρεται
ότι η Κύπρος είναι μέλος του EPO. Οι εφευρέτες εκτός των κρατών-μελών του EPO μπορούν
να υποβάλουν υποψηφιότητα μόνο στην κατηγορία χωρών εκτός EPO (Μη Ευρωπαϊκές
Χώρες)



Οι εφευρέσεις από όλους τους τεχνολογικούς τομείς για τους οποίους μπορεί να χορηγηθεί
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το βραβείο
του ευρωπαίου εφευρέτη.

Για τα βραβεία του 2019, οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου
2018. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα προσκληθούν στην Τελετή Βράβευσης για την ανάδειξη
των νικητών κάθε κατηγορίας.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το βραβείο και τη διαδικασία υποβολής
υποψηφιότητας παρακαλώ επικοινωνείτε μαζί μας: ΚΕΒΕ, τηλ. 22889752, stalo@ccci.org.cy.
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