
OVER CARIPI
 
CarIPI is een internationaal 
samenwerkingsproject, gefinancierd 
door de Europese Unie (11e Europees 
Ontwikkelingsfonds) en uitgevoerd door 
het Europees Bureau voor de 
intellectuele eigendom (EUIPO). Het is 
opgezet om het klimaat voor 
intellectuele eigendomsrechten in 
CARIFORUM te versterken, als 
hulpmiddel om de handel en 
investeringen te bevorderen en als 
stimulans voor innovatie en 
concurrentievermogen in de particuliere 
sector.

Als onderdeel voor de innovatie en 
intellectuele eigendomsrechten van de 
CARIFORUM-EU Economische 
partnerschapsovereenkomst (EPO), wil 
CarIPI een bijdrage leveren aan het 
bereiken van de nodige toezeggingen en 
de realisatie van de verwachte voordelen 
van de EPO, en daarmee de basis 
verschaffen voor een duurzaam 
regionaal kader en voor samenwerking 
op het gebied van intellectuele 
eigendom op de lange termijn.

Het CarIPI-project zal in beginsel vier jaar 
duren en starten op 1 november 2019.
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WAAROM CARIPI? 

Innovatie en creativiteit zijn de 
belangrijkste aandrijvers voor een 
duurzame economische ontwikkeling, en 
intellectuele eigendomsrechten zijn de 
belangrijkste instrumenten om waarde te 
genereren uit immateriële activa. 

Een sterk en vruchtbaar klimaat voor het 
creëren, beschermen, beheren en 
handhaven van intellectuele 
eigendomsrechten is bevorderlijk voor 
de deelname van CARIFORUM-landen in 
de wereldeconomie, en een stimulans 
voor de innovatie en het 
concurrentievermogen in de particuliere 
sector.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: CarIPI@euipo.europa.eu
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PRIORITAIRE IE-GEBIEDEN

Handelsmerken

Modellen

BOB's

Plantenrassen

Handhaving van IE-rechten

 

MEER INFORMATIE
 
Voor meer informatie neem contact 
op met: CarIPI@euipo.europa.eu
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DOELEN:

Gezamenlijk met de stakeholders 
uit de CARIFORUM-landen, de 
Europese Unie en relevante 
internationale organisaties zijn de 
belangrijkste doelstellingen:

De creatie van sterkere IE-kantoren, 
die gebruikers hoogwaardige, 
geavanceerde services bieden

Zorgen voor effectieve 
handhavingsmechanismen voor 
IE-rechten

Bijdragen aan de ontwikkeling van 
een duurzame en innovatieve 
particuliere sector

Vergemakkelijken van het zaken 
doen tussen EU en CARIFORUM, en 
meer in het bijzonder binnen de 
CARIFORUM-regio zelf

FOCUS

Welke soorten activiteiten worden er 
geboden?

Bewustmaking

Capaciteitsopbouw en training

Studies en gegevensverzameling

Technische en juridische 
ondersteuning

Informatie delen

DOELGROEPEN

CARIFORUM IE-kantoren

Beleidsmakers die verantwoordelijk 
zijn voor IE-rechten en innovatie

Handhavingsinstanties voor 
IE-rechten (rechtbanken, 
aanklagers, douane)

Professionals op het gebied van 
IE-rechten

Bedrijfssector: micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, 
producenten
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