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În fiecare an, pe 26 aprilie, este marcată Ziua Mondială de Proprietate Intelectuală pentru a cunoaște
mai multe despre rolul drepturilor de proprietate intelectuală (brevete, mărci, desene și modele
industriale, drept de autor) în stimularea inovării și creativității.
Tematica Zilei Mondiale de Proprietate Intelectuală din 2017 este: Inovarea – Pentru o viață mai
bună.
În fiecare zi, oamenii realizeză noi produse cu scopul de a schimba lumea spre bine. Inovațiile iau
diverse forme, de la cele lumești până la cele aparent miraculoase: Panoul din Peru, care transformă
aerul în apă, aprovizionând comunitatea locală cu apă potabilă curată; imprimanta 3D din cadrul
unei universități americane, care regenerează țesutul uman deteriorat; transferul de bani prin
intermediul telefonului mobil și serviciul de microfinanțare din Kenia, soluții pentru energia
regenerabilă, care aprovizionează cu energie frigiderele din mediul rural din India; bateria cu grafen
inventată în China, care încarcă un telefon mobil în doar câteva minute; tehnologii de ultimă
generație elaborate în Federația Rusă pentru a ajuta persoanele cu dizabilități la îndeplinirea
sarcinilor de zi cu zi.
Problemele care împiedică progresul
De la noi medicamente și materiale, la soiuri de culturi îmbunătățite și comunicații, inovațiile ne fac
viața mai sănătoasă, mai sigură și mai confortabilă.
Inovația este o forță umană care nu cunoaște limite. Aceasta transformă problemele în progres,
stimulează limitele posibilităților, favorizând noi capacități fără precedent.
În acest an, în cadrul Zilei Mondiale de Proprietate Intelectuală, vom celebra această forță creatoare.
Vom explora modul în care unele dintre cele mai extraordinare inovații din lume au contribuit la
îmbunătățirea vieții noastre și modul în care noile idei ajută la abordarea comună a provocărilor
globale cum ar fi schimbările climatice, sănătatea, sărăcia și necesitatea de a hrăni o populație în
continuă expansiune.
Vom arunca o privire asupra modului în care sistemul de proprietate intelectuală sprijină inovația
prin atragerea investițiilor, recompensarea creatorilor, încurajându-i să-și dezvolte ideile.
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale se marchează încă din anul 2000, iar 26 aprilie reprezintă
ziua în care a intrat în vigoare Convenţia de constituire a OMPI (1970).
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