Infosessie:

Intellectuele eigendom in de bouw

24 maart 2016 CEDUBO (demonstratie- en informatiecentrum)
			Schachtplein, 3550 Heusden-Zolder
De OctrooiCel (OCBC) van het WTCB wil aan de hand van een infosessie de actoren uit de
bouwsector sensibiliseren over het belang van intellectuele eigendom. In de voormiddag
worden er een aantal organisaties voorgesteld die hieromtrent relevante informatie en
advies verstrekken aan bouwactoren. Daarnaast worden er een aantal ‘tips & tricks’ gegeven
over belastingvoordelen en de manieren waarop u profijt kan halen uit uw innovatie. In de
namiddag geven we u de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek aan te gaan met experts.

Programma
Voormiddag:
9u00 Onthaal met mogelijkheid tot netwerking
9u30 welkomstwoord (Josse Jacobs, Octrooicel van het WTCB/ OCBC)
9u40 Innovatie- en subsidieondersteuning in Vlaanderen en Limburg (Innovatie
centrum Limburg)
10u05 Innovatie- en subsidieondersteuning in het Brussels Gewest
10u30 Merken, modellen en ideeën beschermen (Bruno Vanderschoot, Benelux Bureau
voor Intellectuele Eigendom/ BBIE)
10u55 Koffiepauze
11u15 Uitvindingen beschermen met octrooien (Nico Deconinck, FOD Economie)
11u40 Mogelijkheden tot belastingaftrek (Bart Adams, FOD Financiën)
12u05 Hoe geld te halen uit je innovatie (Johan Brants, Brants and Patents)
12u30 Broodjeslunch
Namiddag:
Start 13u30 - 17u00
13.30u - 17.00u: u krijgt de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek met de experts van FOD Economie, FOD Financiën, BBIE, OCBC en Innovatiecentrum Limburg.
Dit zijn confidentiële en vrijblijvende gesprekken. U kan uw vragen voorleggen aan één
of meerdere experts (er wordt maximaal 25 minuten per gesprek voorzien). Gelieve bij
inschrijving duidelijk te vermelden welke experts u wenst te spreken. Na inschrijving
ontvangt u een mail waarin de exacte timing van uw gesprek(ken) bevestigd wordt.

9u00 - 17u00

Inschrijving
Bij voorkeur inschrijven via
deze link.
Inschrijven is gratis maar
verplicht. Inschrijven kan tot
en met 21 maart 2016. Let
wel: het aantal plaatsen voor
een gesprek met een expert is
beperkt.

Informatie
www.ocbc.be
octrooi@bbri.be
t.a.v. Joke Weltens

Doelgroep
Bouwbedrijven en kmo’s uit de
bouwsector.

