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A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara új projektben vesz részt, amelynek
középpontjában az ipari jogok előzetes értékelése áll.

Délkelet-Szlovákia és Északkelet-Magyarország a legszegényebb európai régiók közé tartozik,
alacsony gazdasági teljesítménnyel és magas munkanélküliségi rátával. A térségben működő
vállalkozások, különösen a KKV-k jelentős részét alacsony termelékenység, a versenyképesség
hiánya jellemezi. A térségen belül különösen igaz ez Nógrád megyére, ahol egyetemi háttér
nélkül még inkább probléma a vállalkozások innovációs képessége, ezért a K+F infrastruktúra
fejlesztése és az ezen a területen végzett kamarai szolgáltatások kibővítése indokolt.
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Az Európai Unió által támogatott InPro Tool projekt célja Magyarország és Szlovákia hátrányos
helyzetű régióinak felzárkóztatása, a határ menti térségek innovatív közös fejlesztése, amely
összekapcsolja az embereket, a vállalkozásokat és a különböző intézményeket.
A projekt megvalósítása érdekében a Besztercebánya, Kassa területi, valamint a Nógrád,
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kamarák közösen fejlesztenek ki egy online eszközt
az ipari tulajdonjogok előzetes értékeléséhez a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek
nyújtott szolgáltatások számára. Mivel az alkalmazás kétnyelvű (magyar-szlovák) lesz, a
magyar és szlovák felhasználók egyaránt képesek lesznek igénybe venni. Az Iparjogvédelmi
Online Előértékelő Platform (InProTool) hozzájárul a vállalatok szellemi tulajdonának jobb
megismeréséhez, hatékonyabb védelméhez és felhasználásához. Emellett lehetővé teszi a
cégek számára, hogy teljes mértékben kihasználják az ebben rejlő potenciáljukat és ezáltal
növeljék versenyképességüket a hazai, valamint külföldi piacon.
A projekt részeként a kamarák munkatársait felkészítik az új előzetes értékelési szolgáltatás
nyújtására, valamint az ipari tulajdonvédelem területén más konzultációs és tanácsadási
szolgáltatások végrehajtására, ami segíti az ipari tulajdonjog jobb megismerését, az innovatív
együttműködést a határ menti régióban.
Iparjogvédelmi Online Előértékelő Platform (rövidítés: "InProTool", eredeti neve angolul:
Industrial Property cross-border pre-assessment tool) című projekt az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország
Együttműködési Program keretén belül valósul meg. A projektben együttműködik a Szlovák
Kereskedelmi és Iparkamara (SOPK) Besztercebányai Regionális Kamarája, a Kassai Regionális
Kereskedelmi Kamara és a magyarországi Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj- Zemplén megyék
Kereskedelmi és Iparkamarái.

A projekt megvalósítását 16 hónapra tervezzük (2020.12.12 - 2022.03.31), teljes költségvetése
165 170,00 EUR, amelyből az ERFA hozzájárulása 140 394,50 EUR- ebből a Nógrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara 21462,50 EUR összeget használhat fel.
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