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• Dejavnost USRRIL (pisarne za prenos tehnologij UL)
• Postopki s službenimi izumi na UL

• Projekt Konzorcij za prenos tehnologij z JRO v
gospodarstvo – KTT 2017-2022
• Aktivnosti UL v okviru KTT
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„TTO UL“
Naloge „pisarne za prenos tehnologij“ na Univerzi v Ljubljani izvaja
Univerzitetna služba za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino
• področje raziskovalne dejavnosti:
• koordiniranje prijav na razpise ARRS za sofinanciranje raziskovalnih programov in
projektov
• koordinacija poročanja ARRS

• področje intelektualne lastnine in prenosa znanja – od l. 2007
• 2006 prvi pravilnik UL o upravljanju z izumi
• aktualni Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na UL (2016)

•

Ekipa USRRIL:
dr. Marijan Leban, vodja
Urša Jerše
Jasna Donko Lesjak
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Dejavnosti USRRIL
Področje IL in prenosa tehnologij
•
•
•
•
•
•

interna obravnava in prevzem službenih izumov,
zaščita izumov in druge industrijske lastnine,
komercializacija/licenciranje IL,
pomoč pri pogodbenem urejanju vprašanj o IL,
informiranje, izobraževanje s področja IL in prenosa tehnologij
sodelovanje pri pripravi pravnih aktov univerze na področju IL,

•

Postopke z izumi urejata Zakon o izumih iz delovnega razmerja in
Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na UL
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Postopki z izumi na UL
Izumitelj - Obvestilo o izumu

Članica UL – Ocena in
stališče o izumu
Usklajevanje pogodbe o
skupnem izumu*

Komisija za inovacije –
obravnava in predlog
odločitve o prevzemu
Rektor - Sklep o prevzemu
izuma

Usklajevanje patentne
prijave s patentnim
zastopnikom

vložitev prve
patentne prijave
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Izumi na UL
122

v obdobju 2007 do 2017 so
raziskovalci UL USRRIL razkrili 122
izumov

Število razkritij izumov glede na
članice izumiteljev
MF 8

VF 3

ZF 2

BF 22
FS 14

194

za izume je UL vložila 194
patentnih prijav

FA 1
FRI 7
FPP 1

45 %

UL ima trenutno aktivnih 54 od 120
podeljenih patentov; v postopku
podelitve je še 33 patentnih prijav

FE 27

FKKT 15

FFA 21

NTF 4
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Patentni postopki na UL
Običajna pot zaščite izumov na UL

Patentne prijave in patenti UL
90

SI patentna prijava
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PCT patentna
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US prijava*

EP prijava

40

30

validacija EP v 7-8
EU državah

20
10
0
EP PCT US SI DE UK CN AT CH FR IT JP TR IR

*Možne so tudi druge kombinacije
postopkov!

Patentne prijave

Podeljeni patenti
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Financiranje patentne zaščite
Stroški patentne zaščite
uradne
pristojbine

krije članica
UL

VRSTE STOŠKOV:

•

za pripravo patentne
prijave*

•

za vložitev PP

•

za poizvedbo

•

za preizkus

•

za objavo PP

•

za podelitev

*krije UL s sredstvi KTT

•

za komunikacijo s
patentnimi uradi*

od 1.9.2017

•

za konzultacije s
patentnimi
zastopniki*

•

za (LETNO)
VZDRŽEVANJE
PATENTOV do 20 let

storitve patentnih
zastopnikov
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Postopek sklepanja pogodb o
prenosu znanja
Iskanje
kupcev/investititorjev
- pobuda za uporabo
znanja / tehnologij

Dogovori med
podjetjem in
raziskovalci/fakulteto

Poročanje podjetja o
prometu z licenc.
tehnologijo in obračun
licenčnine

Sklenitev pogodbe

Delitev
„inovacijskega“
prihodka med UL,
članico in izumitelji

10% do
30%
Rektorat
UL

40%
Izumitelji

Članica UL

Usklajevanje licenčne
pogodbe z USRRIL

Upravni odbor UL –
soglasje k predlogu
pogodbe

30% do 50%
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Pogodbeno urejanje IL
• USRRIL lahko sodeluje in nudi pomoč pri pogodbenem
urejanju vprašanj v zvezi z intelektualno lastnino:
• konzorcijske pogodbe in dogovori o sodelovanju pri raziskovalnih
projektih (ARRS, EU projekti),
• pogodbe o raziskovalno-razvojnih (tržnih) projektih,
• pogodbe o skupnih izumih
• pogodbe o prenosu materialov,
• pogodbe o nerazkrivanju informacij,
• licenčne ipd. pogodbe o prenosu tehnologij
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Informiranje, osveščanje in
izobraževanje
• USRRIL organizira in izvaja izobraževanja in usposabljanja raziskovalcev s
področja IL:
– „šole intelektualne lastnine“; delavnice o patentih; predavanja o IL;
predstavitve na članicah…
– okrogle mize o sodelovanju z gospodarstvom

• Sodelovanje z drugimi deležniki univerzitetnega
ekosistema:
– Ljubljanski univerzitetni inkubator - LUI d.o.o.
– Inovacijsko-razvojni inštitut UL – IRI UL
– Karierni centri UL („Pan European Seal“ …)

inovacijskega
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Projekt KTT 2017-2022
Cilji razpisa MIZŠ "Spodbujanje dejavnosti prenosa
znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij“:

•
•
•
•

•

Spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij
v inovacijskem sistemu.
Krepitev sodelovanja med JRO in
gospodarstvom.
Podpora komercializaciji že razvitih
znanstvenih rešitev.
Spodbujanje povpraševanja in krepitev
razvojnih kompetenc.

Sredstva 6 mio € za obdobje 1. september
2017 do 30. junij 2022

Projekt „Konzorcij za prenos tehnologij
iz JRO v gospodarstvo“ bo izvajal
konzorcij 8 JRO:

UL
FIŠ

UM

IJS
KIS

koordinator
KTT
NIB

UP

KI
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Aktivnosti UL v okviru KTT

Zaščita patentov
in
komercializacija
IL

Sodelovanje z
gospodarstvom

•

•

2,8 mio vrednost RR
pogodb pri katerih
sodeluje USRRIL
18 novih podjetij, s
katerimi sodeluje USRRRIL

•

•

Promocija in
izobraževanje

18 patentnih prijav s
popolnim vsebinskim
•
preizkusom
•
100.000 € vrednost
licenčnin

Okrepitev in
dvig kompetenc
TTO

Digitalna platforma KTT
Usposabljanja z
raziskovalce in
gospodarstvo

•

Promocija UL

•

Skupni dogodki s
konzorcijskimi partnerji

•

Izobraževanja za
zaposlene v TTO

•

Povečanje kadrov v
USRRIL za 10 FTE
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Kontakti USRRIL in KTT
Intranet UL/USRRIL:

Pisarna USRRIL
E-pošta USRRIL:
Intelektualna.lastnina@uni-lj.si

Rektorat UL, Kongresni trg 12,
Ljubljana

Pisarni 1 in 5, II. nadstropje

Spletna stran UL/USRRIL :
https://www.unilj.si/raziskovalno_in_razvojno_del
o/intelektualna_lastnina/

https://intranetul.unilj.si/IntelektualnaLastnina/_layouts/15/
start.aspx
(dostop za zaposlene na UL): obrazci za
izumitelje, obrazci za članice UL, uporabni
podatki o patentnih postopkih, stroških…

Spletna stran KTT:
http://jro-ktt.si/
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Vprašanja?
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Hvala za pozornost!
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