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 جوائز ابتكار التكنولوجيا الخضراء

 
 

 

قد تستهدف بعض المكاتب، عند منح الجوائز، مبتكري التكنولوجيا الخضراء  ،جوائز للمبتكرين المحليينلمنح تنظم العديد من مكاتب الملكية الفكرية برامج 

 (. إما عن قصد أو من قبيل المصادفة)على وجه الخصوص 
 

الذي أُطلق في  ،""INAPI Running" للملكية الصناعية سباق معهد شيلي"يقدم معهد شيلي الوطني للملكية الصناعية برنامج جوائز يسمى  ،على سبيل المثالو

المشروعات الوطنيين  وأصحابالجائزة من إبراز ألعمال المبتكرين يصحب  ، فضال عماتوفير اإلرشاد في مجال الملكية الفكرية واألعمال التجاريةبهدف  ،2020

ويحصل الفائز على . ويوفر هذا البرنامج إرشادات في مجال الملكية الفكرية لثالثة من المتأهلين لنصف النهائي. معينة واالعتراف بها تكنولوجيةفي مجاالت 

، ويشمل ذلك المشورة بشأن التسويق وتطوير استراتيجية الملكية الفكرية واالنطالق إلى العالمية ،التجاريةإرشادات أكثر تفصيال بشأن الملكية الفكرية واألعمال 

بحل المشكالت الناجمة عن تغير المناخ، المتعلقة وطنية البتكارات الا 2021المسابقة في  وكان موضوع. تتكون لجنة التحكيم من خبراء محليين ودوليينو. ذلك وغير

 . %25مراقبة استهالك الطاقة والحد منها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة تصل إلى ل تكنولوجيابها برامج  وفازت . فيدوجائحة كو
 

عام، في  لتحديد مبتكر متميز في مجال التكنولوجيا الخضراء كل( جمعية األمريكتين للملكية الصناعية)وتتعاون بيرو مع جمعية إقليمية لتعزيز الملكية الفكرية 

 . إطار مسابقة االختراعات الوطنية السنوية في البلد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتبارات التنفيذ

يتطلب هذا البرنامج موارد لتنظيم المسابقة، وتشكيل  •
سائر لجنة التحكيم، واستعراض الطلبات، وتنفيذ 

يجب تحديد القائمين باإلرشاد كما  . الخطوات الضرورية

 . ومكافأتهم

وقد تكون إضافة مكون أخضر إلى برنامج جوائز قائم  •
على سبيل المثال، يمكن تخصيص . أمًرا يسيرا نسبيًا

أو . الجائزة في إحدى السنوات للتكنولوجيا الخضراء

رين من المبتكإذا اختير فائزان، يمكن أن يكون أحدهما 

 . مجال التكنولوجيا الخضراء في

 
 

 ألثر المنشودا

 ،تشجيع االبتكار األخضر، من خالل دعم مبتكري التكنولوجيا الخضراء إلبراز أعمالهم

 . والحصول على التوجيه من خبراء الملكية الفكرية واألعمال التجارية

 

 الجهات المستفيدة
الشركات الصغيرة والمتوسطة من يستفيد مبتكرو التكنولوجيا الخضراء، ال سيما 

التقدير الذي تحظى به أعمالهم، ومن الخدمات التي تقدمها برامج الجوائز 

 . الخضراء

 


