Octrooicentrum Nederland: méér dan octrooien
Octrooicentrum Nederland is de octrooiverlener van Nederland. Bij ons vragen ondernemers
octrooien aan voor Nederland. Maar ondernemers kunnen bij onze regionale octrooiadviseurs ook
terecht voor gratis en onafhankelijke informatie, zodat ze méér uit octrooien kunnen halen.
Onafhankelijke hulp voor innovatieve ondernemers
De octrooiadviseurs van Octrooicentrum Nederland helpen innovatieve ondernemers. Bijvoorbeeld
als ondernemers vragen hebben over de beste bescherming van hun uitvinding. Of als ze willen
weten of een octrooi een zinvolle investering is, en wat alternatieve beschermingsvormen zijn. Of
als ze informatie willen halen uit de gratis online octrooidatabanken. Maar ook als ze vragen
hebben over samenwerken bij innovatieve trajecten en slim investeren in octrooien. Belangrijk om
te weten: alle octrooiadviseurs hebben geheimhoudingsplicht.
Gratis producten en diensten
Octrooicentrum Nederland biedt veel verschillende gratis producten en diensten aan voor
ondernemers. Die hebben we overzichtelijk op een rijtje gezet, met de (verkorte) URL's erbij, en
een korte omschrijving:
•
Algemene informatie over octrooien: www.rvo.nl/octrooien.
•
Gesprek met octrooi-adviseur (http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatiefondernemen/octrooien-ofwel-patenten/hulp-nodig/mkb-startend-ondernemer/gesprek-meteen-adviseur): octrooiadviseurs door het hele land helpen ondernemers met specifieke vragen
tijdens een-op-eengesprekken door het hele land.
•
Octrooi-informatietour (http://www.mediageniek.nl/octrooi/shell.swf): interactieve
rondleiding over octrooien en octrooi-informatie.
•
IE-kompas: handig overzicht van de verschillende intellectuele eigendomsrechten
(animatiefilmpje en doorklikbare PDF).
•
Workshops (www.rvo.nl/octrooiworkshops): workshops door het hele land voor ondernemers,
waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen:
•
De basis van intellectueel eigendom (IE) - Afkijken, beschermen, delen of geheim houden?
•
Slim omgaan met kennis bij samenwerking - Samen innoveren goed regelen!
•
Intellectueel Eigendom strategie voor mkb - Waarde creëren met technische innovaties
•
Zelf op zoek in octrooidatabanken - Relevante octrooien zoeken
•
Masterclass Octrooien - Leer meer over octrooien en inbreuk
•
Zoekadvies (https://www.rvo.nl/aanvraag-zoekadvies-octrooidatabanken): helpt
ondernemers om gericht te zoeken in octrooidatabank Espacenet. Iedere uitvinding waarvoor
ooit ter wereld octrooi is verleend, is openbaar. Ze staan in zogeheten octrooidatabanken
(meer dan 90 miljoen octrooien!).
• Oriënterend onderzoek (http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooienofwel-patenten/hulp-nodig/mkb-startend-ondernemer/ori%C3%ABnterend-onderzoek):
octrooi-informatie die ondernemers kunnen gebruiken bij de overweging of ze doorgaan met
een ontwikkeling, en bij de keuze wel/niet octrooi aanvragen. Aan de aanvraag gaat een
gesprek met een octrooi-adviseur vooraf.
•
Octrooisignaleringsservice (http://www.rvo.nl/octrooi-signaleringsservice): tool om op de
hoogte te blijven van de laatste technische ontwikkelingen in verschillende vakgebieden.
•
Databank Octrooilicenties (http://www.octrooilicenties.nl): digitale marktplaats voor vraag
en aanbod van beschermde technologie. Octrooihouders kunnen er hun octrooi ter licentie op
aanbieden en zo de kans vergroten op extra winst op hun octrooi. Licentienemers kunnen de
databank doorzoeken op uitvindingen die zij willen vercommercialiseren.
•
Octrooiblogs (http://www.rvo.nl/octrooiblogs): elke vrijdag plaatst Octrooicentrum Nederland
een blog over octrooien op de website. De blog laat zien hoe bijzonder én alledaags octrooien
zijn.
Contactgegevens
Octrooicentrum Nederland
Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag
Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

T 088 602 66 60
E octrooien@rvo.nl
I www.rvo.nl/octrooien

Octrooiadviseurs van Octrooicentrum Nederland werken vanuit verschillende regio’s door heel
Nederland.

