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Valstybinio mokslinių tyrimų instituto
Fizinių ir technologijos mokslų centro
Intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo nuostatų
1 priedas

INFORMACIJOS APIE POTENCIALŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTĄ ATSKLEIDIMO
FORMA
Konfidencialu
1. Duomenys apie informaciją teikiantį asmenį/asmenis
(Nurodomi visi asmenys, prisidėję prie potencialų intelektinės nuosavybės objekto sukūrimo)
Vardas ir pavardė
Pareigos
1.

Kontaktinis telefonas
Elektroninis paštas
Indėlis, proc.
Vardas ir pavardė
Pareigos

...

Kontaktinis telefonas
Elektroninis paštas
Indėlis, proc.

2. Potencialaus intelektinės nuosavybės objekto (technologinio sprendimo, verslo idėjos ar kita) pavadinimo,
esmės, paskirties aprašymas
(išsamiai aprašomas sukurtas išradimas, nurodomas techninis rezultatas, kurį galima gauti įdiegus šį išradimą,
pranašumai palyginti su jau esamais sukurtais metodais, technologijomis ar medžiagomis, galimi išradimo ar
technologijos pakeitimai ar modifikacijos, su išradimu susiję bei artimi patentai, jei žinoma, kt. susijusi informacija)

3. Komercinis pritaikomumas
(kokias technines problemas sprendžia, kokiose srityse pritaikoma, kas galėtų būti vartotojai (pirkėjai), kokia
nauda ir pridėtinė vertė sukuriama potencialiam vartotojui ir t.t.)

4. Materialioji nuosavybė
(išvardinti, kokia su išradimu susijusi materialioji nuosavybė (inžineriniai brėžiniai; prototipiniai prietaisai; įranga;
cheminės ar biologinės medžiagos) buvo sukurta, kur laikoma ir kt.)

5. Sukūrimo aplinkybės
(nurodyti, kokius atliekant darbus, projektus išradimas buvo sukurtas, su kuo buvo vykdyti tyrimai (nurodyti
partnerius, jei taikoma), kas projekto vadovas, išvardyti visus finansavimo šaltinius: tiesioginius ir netiesioginius,
pvz.: naudojantis Centro patirtimi arba technologija bei (arba) įranga ir kt.)

6. Viešinimas
(nurodyti, kas buvo paviešinta, ar ketinama publikuoti tyrimų rezultatus)

7. Siūlymai dėl intelektinės veiklos rezultatų apsaugos ir komercinimo
(nurodyti, kokios intelektinės veiklos rezultatų apsaugos pageidautų (pvz., patentavimo), kaip būtų galima
komercinti (pvz., licencijų sutartys, pardavimas, naujo verslo steigimas) ir kt.)

8. Informaciją pateikusio asmens/asmenų parašas/parašai
Šiuo pažymima, kad visa aukščiau pateikta informacija yra teisinga. Informaciją pateikęs asmuo (-ys) supranta,
kad yra atsakingi už intelektinės nuosavybės objekto originalumą, o pateikiama informacija yra konfidenciali ir
negali būti atskleidžiama tretiesiems asmenims.
(pasirašo visi 1-ame punkte nurodyti asmenys)
_______________
Vardas ir pavardė

________________
Parašas

__________________
Data

