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EUIPO ogłasza drugą edycję 
konkursu DesignEuropa Awards 

 

Konkurs DesignEuropa Awards, który służy uhonorowaniu doskonałości 
we wzorach i zarządzaniu wzorami, został otwarty – można składać 
nominacje i zgłoszenia. 

Konkurs DesignEuropa Awards, organizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności 
Intelektualnej (EUIPO), zdecentralizowaną agencję unijną, ma na celu wyróżnienie 
wyjątkowych wzorów, projektantów i przedsiębiorstw, które wprowadziły na rynek 
wzornictwo chronione oznaczeniem zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW).  

Ceremonia wręczenia nagród DesignEuropa Awards odbędzie się w listopadzie 2018 r. w 
Warszawie. 

ZWW jest ujednoliconym prawem własności intelektualnej regulowanym przez EUIPO, które 
obowiązuje we wszystkich państwach UE-28 – korzystają z niego tysiące przedsiębiorstw i 
osób prywatnych, które chcą chronić swoje najważniejsze aktywa w całej Unii. 

Wzornictwo jest również siłą napędową wzrostu gospodarczego w UE. W bilansie handlu 
zagranicznego UE w 2013 r. branże intensywnie korzystające ze wzorów wygenerowały 
ponad 243 mld euro. W tym samym roku firmy intensywnie korzystające ze wzorów 
wytworzyły 18% PKB Unii Europejskiej i dawały pracę 38,7 mln pracowników. 

Okres przewidziany na składanie nominacji i zgłoszeń do konkursu DesignEuropa Awards 
trwa od dzisiaj, tj. 15 listopada 2017 r., do 15 maja 2018 r. Do kategorii konkursu 
DesignEuropa Awards zaliczają się: 

– nagroda branżowa – ta kategoria jest przeznaczona dla ZWW, których właścicielami są 
przedsiębiorstwa liczące ponad 50 pracowników i mające ponad 10 mln EUR obrotu / sumy 
bilansowej; 

– nagroda dla małych i nowo utworzonych przedsiębiorstw – Ta kategoria jest 
przeznaczona dla ZWW, których właścicielami są przedsiębiorstwa spełniające jeden z 
poniższych warunków: 

• mniej niż 50 pracowników i poniżej 10 mln EUR obrotu / 10 mln EUR sumy 
bilansowej 

• firmy założone po 1 stycznia 2014 r., niezależnie od ich wielkości 

– nagroda za całokształt osiągnięć – ta kategoria jest zarezerwowana dla indywidualnych 
twórców ze znacznym dorobkiem o wartości estetycznej, stworzonym w ciągu okresu pracy 
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zawodowej, o możliwym do wykazania wpływie na rynek. Nominowani w tej kategorii muszą 
obecnie korzystać z systemu ZWW lub też korzystali z niego wcześniej w trakcie kariery 
zawodowej. 

Wszystkie szczegółowe informacje na temat sposobu składania zgłoszeń lub nominacji 
znajdują się na stronie internetowej konkursu DesignEuropa Awards. Konkurs DesignEuropa 
Awards jest organizowany we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 
(UPRP). 

O KONKURSIE DESIGNEUROPA AWARDS 

Celem konkursu DesignEuropa Awards, organizowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. 
Własności Intelektualnej (EUIPO), jest uhonorowanie doskonałości we wzorach i 
zarządzaniu wzorami wśród posiadaczy zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW), 
niezależnie od tego, czy są oni prywatnymi posiadaczami praw, małymi firmami czy dużymi 
przedsiębiorstwami. Zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW) jest jednolitym prawem 
własności intelektualnej, ważnym we wszystkich 28 państwach członkowskich UE i 
regulowanym przez EUIPO. Edycja konkursu DesignEuropa Awards z 2016 r. odbyła się w 
Mediolanie we Włoszech. 

WZORY W POLSCE 

Sektory intensywnie korzystające ze wzorów wytwarzają 14,9% PKB w Polsce, a więc o 
1,5% więcej niż średnia w Unii, i zatrudniają ponad 1,8 mln pracowników. Polska jest 
również siódmym w kolejności państwem pod względem liczby ZWW rejestrowanych w 
EUIPO. Nominacje i zgłoszenia polskich przedsiębiorstw stanowiły 9% wszystkich nominacji 
i zgłoszeń otrzymanych w ramach edycji konkursu DesignEuropa Awards z 2016 r.  

O EUIPO 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jest zdecentralizowaną 
agencją UE, której siedziba znajduje się w Alicante w Hiszpanii. Agencja zarządza 
rejestracją znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) i zarejestrowanego wzoru 
wspólnotowego (ZWW), zapewniając ochronę własności intelektualnej we wszystkich 28 
państwach członkowskich UE, oraz współpracuje z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. 
własności intelektualnej w UE. 
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