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DesignEuropa: Euroopa Liidu disainilahenduste konkurss
Nüüd saab saata avaldusi osalemiseks disainilahenduste konkursil
DesignEuropa, mille korraldab Euroopa Liidu suurim intellektuaalomandiamet
Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM).
Konkurss DesignEuropa korraldatakse disainilahenduste ja ühenduse registreeritud
disainilahenduse haldajate – õiguste üksikisikutest, väikeettevõtetest või
suurettevõtetest omanike – disainioskuste auhindamiseks.
Ühenduse registreeritud disainilahendus on ühtne intellektuaalomandiõigus, mida
haldab amet ja mis kehtib kõigis EL-i 28 riigis. Ametile on alates asutamisest
2003. aastal laekunud miljon disainilahendust ettevõtetelt ja üksikisikutelt Euroopa
Liidust ja kogu maailmast.
Auhind DesignEuropa omistatakse kolmes kategoorias: tööstusettevõtted (üle
50 töötaja, käive üle 10 miljoni euro); väikesed ja alustavad ettevõtted (alla 50 töötaja,
käive alla 10 miljoni euro, samuti pärast 1. jaanuari 2013 asutatud ettevõtted); ning
elutöö auhind.
Avaldusi saab esitada 1. veebruarist 15. juulini 2016. Avalduse ja nominatsiooni
vormid, samuti eeskirjad ja tingimused on DesignEuropa auhinna jaotises ameti
veebilehel. Lõppvooru jõudjad teatatakse oktoobris 2016 ning autasustamistseremoonia toimub 30. novembril 2016 Itaalias Milanos.
Auhindu jagatakse koostöös Itaalia patendi- ja kaubamärgiametiga (Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi).
Disain on uuenduste ja majanduskasvu jaoks võtmetähtsusega. OHIM-i ja Euroopa
Patendiameti (EPO) koostatud aruanne näitas, et disainirohked tööstusettevõtted
loovad Euroopa Liidus 12% kõigist töökohtadest ja nende osa SKP-st on 13%;
disainilahendusega ettevõtte tulu töötaja kohta on keskmiselt 31% suurem kui
disainilahenduseta ettevõttes.
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AMETI TUTVUSTUS
Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) on Euroopa Liidu suurim intellektuaalomandiamet. Amet asutati 1994. aastal ning vastutab kahe kogu Euroopa Liidus
kehtiva intellektuaalomandiõiguse haldamise eest: ühenduse kaubamärk (CTM) ja
ühenduse registreeritud disainilahendus (RCD). 2003. aastal kasutusele võetud
ühenduse registreeritud disainilahendus annab ühtse kaitse Euroopa Liidu kõigis
28 liikmesriigis. Alates 23. märtsist 2016 on ameti nimi Euroopa Liidu
Intellektuaalomandi Amet (EUIPO).
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