Završetak Regionalnog projekta CARDS 2002 – Pravo industrijskog i intelektualnog
vlasništva
U studenom je u Sarajevu održan završni VIII sastanak Odbora za suradnju Regionalnog
projekta CARDS 2002 - Pravo industrijskog i intelektualnog vlasništva, na kojem je zaključen
ovaj projekt. Primatelji pomoći u okviru ovog projekta su zemlje regije tzv. “Zapadnog
Balkana” (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Srbija i Crna Gora), a
projekt implementira Europski ured za patente (EPO) u suradnji s partnerskim
organizacijama (OHIM i WIPO). Završetak ovog projekta, čiji je ukupni proračun (za sve
zemlje regije) 2,25 mil. EUR-a, prvotno je planiran u srpnju 2006. godine, no početkom
godine donesena je odluka o njegovom produženju do prosinca kako bi se dovršile sve
započete aktivnosti.
Kao najveći i za Hrvatsku najznačajniji uspjeh ovog projekta može se istaći doprinos
podizanju razine svijesti o intelektualnom vlasništvu u Hrvatskoj putem mnogobrojnih
seminara održanih na razne teme iz ovog područja u Hrvatskoj, zemljama regije te u
inozemstvu, a na kojima su sudjelovali mnogobrojni sudionici iz Hrvatske. Naime, prema
iskazanim podacima u Hrvatskoj je u odnosu na ostale zemlje regije održan najveći broj
aktivnosti projekta (njih 11, odnosno 27%), a ukupni broj sudionika iz Hrvatske u svim
aktivnostima projekta zajedno također je najveći (ukupno 544 sudionika, odnosno 36%).
Također, može se ocijeniti da je projekt u određenoj mjeri pridonio jačanju administrativne
sposobnosti tijela za provedu prava intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj putem sudjelovanja
njihovih predstavnika na većem broju seminara i treninga. Isto tako, uspostavljeni su mostovi
za buduću međusobnu suradnju s odgovarajućim institucijama u zemljama regije na
rješavanju pitanja od zajedničkog interesa. Ovaj projekt komplementaran je s ostalim
nacionalnim projektima pomoći iz programa CARDS za područje intelektualnog vlasništva u
Hrvatskoj.
Europska komisija najavila je daljnji nastavak regionalnih projekata pomoći EU za područje
intelektualnog vlasništva iz novog programa pomoći IPA, u kojima će uz navedene zemlje
regije sudjelovati i Turska. Prijedlog pripremne dokumentacije za regionalne projekte
Europska komisija planira dovršiti do kraja veljače 2007. godine, kada će se isti proslijediti
zemljama primateljicama pomoći na mišljenje. Stupanj odnosno segment sudjelovanja svake
od zemalja u regionalnim projektima bit će sukladan njezinim potrebama i komplementaran
ostalim nacionalnim projektima pomoći.
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