Láttu reyna á hugmyndina
Test your idea

Beiðni um samtalsleit
Request for collaborative search

Samtalsleit er þjónusta sem Hugverkastofan býður í samstarfi við Nordic Patent Institute (NPI).
Tilgangur samtalsleitar er að gefa uppfinningamanni hugmynd um nýnæmi uppfinningar sinnar, þ.e. hvort uppfinningin
er þegar þekkt eða hluti hennar. Samtalsleit er samvinna milli uppfinningamanns og rannsakanda. Rannsakandinn er
sérfræðingur í að leita í einkaleyfaskjölum og öðrum tækniupplýsingum, en uppfinningamaðurinn hefur sérþekkingu á
sinni uppfinningu.
Mikilvægt er að uppfinningamaðurinn gefi sem besta lýsingu á uppfinningunni og útfærslu hennar svo hægt sé að finna
rannsakanda við hæfi og að samtalsleitin skili sem bestum niðurstöðum.
Einnig er mikilvægt að uppfinningunni sé haldið leyndri áður en farið er í samtalsleit þar sem opinberun hennar, s.s. með
vísindagrein, í fyrirlestri, sjónvarpsviðtali eða með framleiðslu og markaðssetningu, getur skaðað nýnæmi hennar sem er
eitt af frumskilyrðum þess að hægt sé að sækja um einkaleyfi.
Samtalsleitin fer fram í fjarfundarsal Hugverkastofunnar, Engjateigi 3, 105 Reykjavík, í gegnum Skype for Business
fjarfundarbúnað með skjádeilingu. Allt efni fundarins er trúnaðarmál.

I. Upplýsingar um uppfinningamann
Information regarding the inventor
Nafn / Name

Kennitala

Heimilisfang / Address

Netfang / E-mail address

Póstnúmer og staður / Postcode and place

Land / Country

Sími / Mobile number

1. Vinsamlegast tilgreindu þekkingu þína á einkaleyfum og einkaleyfakerfinu á skalanum 1 (engin
þekking) til 10 (sérfræðiþekking)
Please indicate your knowledge of patents and the patent system on a scale from 1 (non-knowledge) to
10 (an expert)

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

☐ 10

II. Upplýsingar varðandi uppfinninguna
Information regarding the invention
Til að hámarka árangur af samtalsleitinni þarf rannsakandinn upplýsingar um eftirfarandi (á ensku):
1. Title of invention or a very short description of it

2. Describe the invention, max 150 words
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3. What is special about the invention?

4. What can the invention be used for?

5. Drawings if available

☐ Yes - Drawings are attached

☐ No drawings

6. What technical field does your invention belong to of the following (one or more)? Or indicate the most relevant CPC
or IPC class(es)

☐ Agriculture, fishery, foodstuffs, packaging
☐ Home (household appliances, furniture, sports etc.)

☐ Pharmacology
☐ Biotechnology

☐ Heavy machinery and transportation
☐ Medical devices
☐ Software, apps and telecommunication
☐ Building and construction
☐ Electricity (alarms, generation and distribution, circuitry, semiconductors etc.)
☐ Chemical engineering (catalysts, fuels, metallurgy, unit operations, thermodynamics etc.)
☐ CPC/IPC class(es):

III. Ósk um hvenær samtalsleit fer fram
Preferred time for the collaborative search
Til að einfalda val á rannsakanda og að finna tíma fyrir samtalsleitina, vinsamlegast tilgreinið þrjár dags- og
tímasetningar innan næstu 2 vikna sem henta 1.
Option 2

Option 1
Date

Time

Staður og dagsetning

Date

Time

Option 3
Date

Time

Undirskrift umsækjanda

1

Á sumartíma á meginlandi Evrópu (CEST - síðasta sunnudagur í mars - síðasta sunnudags í október), veljið 10:00-12:00, 11:00-13:00 eða 12:00-14:00.
Á vetrartíma á meginlandi Evrópu (CET - síðasti sunnudagur í október til síðasta sunnudags í mars), veljið 9:00-11:00, 11:00-13:00, 12:00-14:00 eða 13:00-15:00.
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