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Nyhedsbrev 
 
Nedenfor kan du læse det seneste nyhedsbrev fra Patent Nord Powered by Zacco. Dette nyhedsbrev inkluderer flere 
forskellige nyheder fra Patent Nord / Zacco, samt flere andre nyheder om bl.a. tilskudsmuligheder til patentansøgning og 
en ny EU varemærke milepæl. 
 
  

Nyt kontor i Dandy Business Park i Vejle  
 
Vi er glade for at kunne meddele, at vi i Trekantsområdet er flyttet fra 
Kolding til Business House i Dandy Business Park i Vejle per 1. 
september. 
 
Som en virksomhed, der har understøttet innovativ tænkning i mere end 
150 år, passer det Zacco / Patent Nord aldeles perfekt, at vi kan kalde 
sådan et banebrydende sted som Dandy Business Park for vores nye 
hjem. En del af de virksomheder og kunder, som vi nu kalder naboer, 
arbejder innovativt med den seneste teknologi, med design og med 
udvikling, og mange af dem arbejder med revolutionerende koncepter, 
der har potentiale til at ændre den måde vi arbejder, det vi spiser, ja 
egentlig den måde vi lever på! 
 

Zacco / Patent Nord er som altid garant for både en høj kvalitet og et godt samarbejde, og vi er begejstrede for 
nu, at være en del af et meget omfattende samarbejdende arbejdsmiljø. Faktisk ikke så forskelligt fra det vi 
allerede har internt i Zacco / Patent Nord. Vi ser frem til at byde jer velkommen på det nye kontor. Kontakt os 
venligst hvis I ønsker yderligere information. 
 
 
 

Tilskudsordning til patentansøgning 
 
Erhvervsministeriet har for nylig meddelt, at man efter endt høring vil yde 
op til 3 millioner kroner i støtte årligt frem til og med 2023 til at finansiere 
en ny "patentvoucher”, altså en tilskudsordning, for SMV'er. 
 
I erkendelse af at omkostninger og ventetid ofte kan være en barriere 
ved ansøgning om patent, agter man at strømline processen for mindre 
organisationer, hvilket gør det lettere for virksomhederne at opnå 
rettigheder, fortsætte med at udvikle deres ideer og forbedre deres evne 
til at tiltrække investeringer. 
 
Hensigten er at tilskynde SMV'er til at ansøge om tilskud på op til 75% af 
deres omkostninger i forbindelse med ansøgning om patent (op til i alt 
75.000 kr pr. år). Der er et par krav, der skal opfyldes for at tilskuddet 

kan tildeles. Dels skal ansøger være en SMV under EU’s officielle definition, ansøger skal have et CVR-
nummer, og ansøger skal have gennemført et såkaldt IP-TJEK, – hos det regionale Erhvervshus. Ordningen 
er i øjeblikket i høring, men den forventes godkendt og i kraft allerede d. 27. oktober 2021. Vi vil vende tilbage 
med mere information, så snart vi ved mere.     
 
Hvis du i mellemtiden gerne vil tale med os om, hvordan en sådan ordning kan gavne din virksomhed, eller 
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have en diskussion om, hvilke af dine ideer der kan kvalificere jer til tilskud via ordningen, så er I meget 
velkomne til at kontakte os. 
 
Yderligere information om denne patentvoucher kan desuden læses på Patent- og Varemærkestyrelsens 
hjemmeside på linket nedenfor: 
 

 
 
 
 

EU varemærke milepæl 
 
Det europæiske varemærkekontor EUIPO har nået en ny milepæl med 
registrering af EU-varemærke nummer to million. Siden kontorets opstart 
i 1994 tog det EUIPO omkring 20 år at nå en million 
varemærkeregistreringer, så det faktum at denne milepæl nås på kun 7 
år viser den betydelige stigning i antallet af virksomheder, der erkender 
behovet for at udvikle og sikre deres brandværdi af juridiske veje. 
 
I forhold til de 2 millioner registreringer, så er rettighedsejerne spredt 
over hele kloden. Tyskland topper listen, med tyske statsborgere og 
organisationer, der ejer knap 16% af registreringerne, tæt fulgt af ejere i 
USA, der ejer omkring 14%, og ejere fra Storbritannien, Italien og 
Spanien, der henholdsvis ejer mellem 7% og 9% hver. Resten af ejerne i 
top 10 omfatter Frankrig, Kina, Holland, Schweiz og Japan. 

 
Den seneste betydelige stigning i registreringerne sker samtidig med, at EUIPO har offentliggjort nye tal om 
piratkopiering og desuden har kontoret erkendt, at den globale handel med forfalskede varer nu tegner sig for 
cirka 2,5% af al handel, hvilket udgør omkring 414 milliarder euro i 2019. Af dette tal blev næsten 29% 
importeret til EU, hvilket tegner sig for 5,8% af den samlede import. Fodtøj og tøj er fortsat de varer, der 
beslaglægges hyppigst, tæt efterfulgt af elektronik, parfume og kosmetik. 
 
Et EU-varemærke giver rettighedshaveren mulighed for at gøre krav på, og hævde ejerskab af, sit brand, men 
tallene viser, at der er brug for mere end blot at registrere dine intellektuelle ejendomsret og ideer; du skal 
også være i stand til at sikre dem gennem effektiv overvågning og online brandbeskyttelse. 
 
Yderligere information om emnet kan læses på EUIPO’s hjemmeside på linket nedenfor: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dkpto.dk/kampagner/ip-handlingsplan/patentvoucher
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8853029
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Ny IP handlingsplan 

 
Erhvervsministeriet i Danmark har lanceret en handlingsplan med 16 
forskellige tiltag, der skal understøtte virksomheder i Danmark med at 
beskytte deres immaterielle rettigheder. Overordnet set vil initiativtagerne 
til handlingsplanen gerne opnå flere forskellige resultater. Disse 
resultater inkluderer at man ønsker at oprette flere IP rettigheder, som 
kan være værdiskabende. 
 
Desuden vil man gerne øge det generelle kendskab til IP rettigheder. I 
forhold til IP handlingsplanen udtaler erhvervsminister Simon Kollerup at: 
"Mange af de eksporteventyr, som i dag gør Danmark til et velstående 
samfund, er født ud af innovative opfindelser...” og ”Særligt blandt vores 
små og mellemstore virksomheder er der et uudnyttet potentiale, som vi  
skal have fat i. Vi skal derfor have gjort noget ved de barrierer, der holder 

de små virksomheder fra at få beskyttet deres produkter og idéer." 
 
Erhvervsministeriet har skrevet en artikel der forklarer disse emner yderligere. Artiklen kan læses på 
Erhvervsministeriets hjemmeside på linket nedenfor: 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 

 

https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/september/erhvervsministeren-vil-styrke-danske-virksomheders-konkurrenceevne-og-vaerne-om-de-gode-ideer/

