Inledning

Mål och delmål

PRV välkomnar regeringens initiativ att ta en ledarroll i arbetet med Agenda 2030. Myndigheten välkomnar också initiativet att i ett tidigt skede ta med
myndigheterna som en viktig aktör i detta arbete. PRV kan och vill, vilket kommer att visas i nedanstående redovisning, ge ett stort bidrag i detta ytterst
viktiga arbete. Detta kommer att ske dels i form att den befintliga kärnverksamheten på det nationella planet, dels genom kärnverksamheten på det
internationella planet, men också genom de sedan länge pågående utvecklingsinsatserna mot utvecklingsländer som vi gör i samarbete med Sida och
WIPO (World Intellectual Property Organisation). Myndigheten ser vidare att det finns utrymme att ytterligare bidra till ett flertal mål genom ett antal
nedan uppräknade insatser. Såsom idag avgiftsfinansierad myndighet får en dialog ske på vilket sätt dessa nya insatser ska finansieras. Fullföljs
nuvarande förslag att låta myndigheten bli anslagsfinansierad ges stora möjligheter att i anslaget avsätta separata medel destinerade för insatser för
måluppfyllande.

Verksamhet inom
Stor inverkan myndigheten som avses
Stor inverkan
nationellt
samt om den bedöms vara internationellt
(ja/nej)
tillräcklig (ja/nej)
(ja/nej)

1.4 Senast 2030 säkerställa
att alla män och kvinnor, i
synnerhet de fattiga och de
utsatta, har lika rätt till
ekonomiska resurser,
tillgång till grundläggande
tjänster, möjlighet att äga
och kontrollera mark och
andra former av egendom
samt tillgång till arv,
naturresurser, lämplig ny
teknik och finansiella
tjänster, inklusive
mikrokrediter.
ja

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig.
ja

Verksamhet inom
myndigheten som avses
samt om den bedöms
vara tillräcklig (ja/nej)
Kommentarer

Här avses såväl vår
kärnverksamhet som vår
verksamhet som vi
bedriver i samarbete
med WIPO (World
Intellectual Property
Organisation) och Sida i
form av ITP-kurser
(International Training
Programs). Det finns
såväl en stor efterfrågan
som behov av vår
kunskap. Verksamheten
kan skalas upp, även
genom bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

PRV arbetar nationellt med att säkra att de immaterialrättliga
värdena tillkommer upphovsmannen eller rättighetshavare
enligt lag. PRV bidrar även, i samarbete med WIPO (World
Intellectual Property Organisation) och Sida, till att hjälpa
utvecklingsländer att bygga immaterialrättssystem. Att bygga
upp ett fungerande skydd för upphovsmän, inte minst vad
gäller konstnärliga verk, har en stor påverkan vad gäller
fattigdomsbekämpning. Inom den kulturella näringen finns ett
stort behov av dessa skydd för att låta konstnärer och utövande
artister kunna skapa inkomster av sina alster. Det finns ofta ett
rikt kulturliv, men saknas möjligheterna att skapa inkomster på
grund av att den immaterialrättliga infrastrukturen saknas eller
att en hög grad av piratkopiering låter inkomsterna hamna i fel
händer. Det finns ett fortsatt mycket stort behov av vårt bidrag
till detta internationella arbete.

2.3 Till 2030 fördubbla
jordbrukets produktivitet
och inkomster för
småskaliga
livsmedelsproducenter, i
synnerhet kvinnor,
ursprungsfolk,
familjejordbrukare,
boskapsskötande nomader
samt fiskare, inklusive
genom säker och lika
tillgång till mark, andra
produktionsresurser och
insatsvaror, kunskap,
finansiella tjänster och
marknader samt möjligheter
till förädling och
sysselsättning utanför
jordbruket.
nej

2.4 Senast 2030 uppnå
hållbara system för
livsmedelsproduktion samt
införa motståndskraftiga
jordbruksmetoder som ökar
produktiviteten och
produktionen, som bidrar till
att upprätthålla
ekosystemen, som stärker
förmågan till anpassning till
klimatförändringar, extrema
väderförhållanden, torka,
översvämning och andra
katastrofer och som
successivt förbättrar markoch jordkvaliteten.
nej

ja

ja

ja

ja

Verksamheten som
avses är primärt vårt
internationella arbete.
Här bedöms inte
verksamheten vara
tillräcklig.

I detta arbete kan PRV bidra på två sätt. Dels kan vi bistå med
kunskapsöverföring vad gäller teknik. Det finns stora vinster att
göra med att uppdatera den teknik som används i jordbruket i
stora delar av världen. Det gäller hela processen från jord till
bord. PRV har tillgång till stora databaser med den senaste
tekniken. Stora delar av denna teknik är inte skyddad i
mottagarländerna och kan då på ett kostnadseffektivt sätt
överföras till i form av riktade projekt. Dessa projekt görs
lämpligen i samarbete med World Intellectual Property
Organisation (WIPO). Vi kan också bidra med kunskap om det
system som kallas skyddad ursprungsbeteckning (Geografical
Indicators), där ursprungsmärkning av produkter kraftigt kan
förbättra inkomsterna för hela produktionskedjan. Ett positivt
exempel på detta är Ethiopian Fine Coffee.
http://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2621

Verksamheten som
avses är primärt vårt
internationella arbete.
Här bedöms inte
verksamheten vara
tillräcklig.

I detta arbete kan PRV bidra på två sätt. Dels kan vi bistå med
kunskapsöverföring vad gäller teknik. Det finns stora vinster att
göra med att uppdatera den teknik som används i jordbruket i
stora delar av världen. Det gäller hela processen från jord till
bord. PRV har tillgång till stora databaser med den senaste
tekniken. Stora delar av denna teknik är inte skyddad i
mottagarländerna och kan då på ett kostnadseffektivt sätt
överföras till i form av riktade projekt. Dessa projekt görs
lämpligen i samarbete med WIPO. PRV har långtgående
diskussioner med Sida om en ytterligare ITP från för
utvecklingsländer inom området "Intellectual property and
Genetic Resourses- in support of innovation". Detta program
syftar till kapacitetsutveckling av institutioner inom
statsförvaltning, universitet och jordbruk i att använda
immaterialrätt bland annat för att stödja jordbruksinnovationer
i synnerhet sådana som är relevanta för småbrukare.

2.5 Senast 2020 upprätthålla
den genetiska mångfalden
av fröer, odlade växter,
produktionsdjur och
tamdjur samt deras
besläktade vilda arter, bland
annat med hjälp av välskötta
och diversifierade frö- och
växtbanker på nationell,
regional och internationell
nivå. Främja tillträde till
samt rimlig och rättvis
fördelning av de fördelar
som uppstår vid användning
av genetiska resurser och
därmed förknippad
traditionell kunskap, i
enlighet med internationella
avtal.
nej

ja

2.a Öka investeringarna,
bland annat genom stärkt
internationellt samarbete, i
infrastruktur på
landsbygden, forskningsoch rådgivningstjänster för
jordbruket, teknikutveckling
samt genbanker för växter
och husdjur i syfte att öka
jordbrukets
produktionskapacitet i
utvecklingsländerna, i
synnerhet de minst
utvecklade länderna.
ja

ja

Verksamheten som
avses är primärt vårt
internationella
biståndsarbete i
samarbete med Sida och
WIPO. Här bedöms inte
verksamheten vara
tillräcklig.

PRV har långtgående diskussioner med Sida om en ytterligare
ITP för utvecklingsländer inom området "Intellectual property
and Genetic Resourses- in support of innovation".
Kursinnehållet är tänkt att inkludera traditionell kunskap såväl
ur ett biodiversitet/jordbruksperspektiv, liksom pågående
förhandlingar inom ramen för immaterialrätt vid WIPO och
WTO.

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig.
ja

Verksamheten som
avses är primärt de
International Training
Programs som bedrivs i
samarbete med WIPO
(World Intellectual
Property Organisation)
och Sida. Verksamheten
bedöms tillräcklig men
kan skalas upp.

För att utländska investerare ska vara villiga att investera i
utvecklingsländer, måste ett system vara på plats för att deras
immateriella tillgångar ska vara skyddade. Genom PRV´s
International Training Programs stärker vi
institutionsbyggandet och uppbyggandet av nödvändiga
skyddssystem. Den planerad ITP:n om genetiska resurser, se 2.4
och 2.5 ovan syftar till att stärka teknikutveckling med hjälp av
immaterialrätt.

3.b Stödja forskning om och
utveckling av vaccin och
läkemedel mot de
smittsamma och ickesmittsamma sjukdomar som
i första hand drabbar
utvecklingsländer. Sörja för
tillgång till ekonomiskt
överkomliga grundläggande
läkemedel och vaccin, i
enlighet med Dohadeklarationen om TRIPSavtalet och folkhälsa, i
vilken det bekräftas att
utvecklingsländerna har rätt
att fullt ut utnyttja den
flexibilitet som avtalet om
handelsrelaterade aspekter
av immaterialrätter erbjuder
för att skydda folkhälsan
och, framför allt, säkerställa
att alla har tillgång till
läkemedel.
ja

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt
och faktiskt deltagande och
lika möjligheter till
ledarskap på alla
beslutsnivåer i det politiska,
ekonomiska och offentliga
livet.
nej

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig.
ja

De International Training Programs som PRV arrangerar
innehåller fördjupade studier i de olika internationella avtalen
Verksamheten som
och fördjupning i hur de deltagande länderna, mot bakgrund av
avses är primärt de
din status som gynnade länder i TRIPS-avtalen, kan förhandla
International Training
fram gynnsamma avtal. Vi hjälper dem också med de verktyg
Programs som bedrivs i de behöver för att långsiktigt bygga upp det
samarbete med WIPO immaterialrättssystem som de behöver för en inhemsk
(World Intellectual
forskning och utveckling av egna vaccin och läkemedel.
Property Organisation) Kurserna tar också upp vikten av rättsystem som förhindrar
och Sida. Verksamheten piratkopiering, vilket är ett stort problem och en stor risk inom
bedöms tillräcklig men läkemedelsområdet och ger verktyg till länderna för att kunna
kan skalas upp.
bygga upp dessa system.

ja

Verksamheten som
avses är primärt de
International Training
Programs som bedrivs i
samarbete med WIPO
(World Intellectual
Property Organisation)
och Sida. Verksamheten
bedöms tillräcklig men
kan skalas upp.

ja

PRV har långtgående diskussioner med Sida om en ytterligare
ITP från för utvecklingsländer inom området "Intellectual
property and Genetic Resourses- in support of innovation".
Detta program syftar till kapacitetsutveckling av institutioner
inom statsförvaltning, universitet och jordbruk i att använda
immaterialrätt bland annat för att stödja jordbruksinnovationer
i synnerhet sådana som är relevanta för småbrukare. I de delar
som tar beaktar småbrukare är kvinnors påverkan, deltagande
och behov vid innovationer av särskild vikt.

5.a Genomföra reformer för
att ge kvinnor lika rätt till
ekonomiska resurser,
möjlighet att äga och
kontrollera mark och andra
former av egendom samt
tillgång till finansiella
tjänster, arv och
naturresurser, i enlighet
med nationell lagstiftning. ja

5.b Öka användningen av
gynnsam teknik, i synnerhet
informations- och
kommunikationsteknik, för
att främja kvinnors
egenmakt.
nej

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig.
ja

Vårt nationella skyddssystem är könsneutralt. PRV har trots det
noterat att det finns en stor obalans mellan könen vad gäller
sökta skydd. Myndigheten har uppmärksammat detta faktum,
dels genom att gå ut med information, dels genom seminarium
i Almedalen. I det internationella perspektivet finns det
Verksamheten som
fortfarande stora obalanser vad gäller män och kvinnors
avses är primärt de
möjligheter. PRV ger sitt bidrag till att förändra detta genom att
International Training
ha ett genusperspektiv i sina International Training Programs. I
Programs som bedrivs i dessa program har vi separata pass med
samarbete med WIPO jämställdhetsperspektiv. Att få till fungerande skyddssystem i
(World Intellectual
länder är en stark drivkraft för ökad jämställdhet. Inte minst
Property Organisation) genom att många kvinnor arbetar inom de kreativa näringarna
och Sida. Verksamheten och genom ett stärkt immaterialrättsligt skydd får större
bedöms tillräcklig.
möjligheter att försörja sig självständigt.

ja

Verksamheten som
avses är primärt de
International Training
Programs som bedrivs i
samarbete med WIPO
(World Intellectual
Property Organisation)
och Sida. Verksamheten
bedöms tillräcklig men
kan skalas upp.

ja

Dels genom att hjälpa till att bygga fungerande
immaterialrättssystem i utvecklingsländer och dels genom
tekniskt kunskapsöverföring av informations och
kommunikationsteknik genom bilaterala avtal kan PRV
underlätta att länders IT-infrastruktur tar stora steg framåt,
vilket ger ökade möjligheter för att kvinnors egenmakt.

6.1 Senast 2030 uppnå
allmän och rättvis tillgång
till säkert och ekonomiskt
överkomligt dricksvatten för
alla.
nej

6.2 Senast 2030 säkerställa
att alla har tillgång till
fullgod och rättvis sanitet
och hygien och att ingen
behöver uträtta sina behov
utomhus. Särskild
uppmärksamhet bör ägnas
åt behoven hos kvinnor och
flickor samt människor i
utsatta situationer.
nej

ja

ja

ja

ja

nej

PRV får frekvent frågor från en lång rad länder i olika
utvecklingsstadier om att myndigheten ska bistå med riktade
utvecklingsinsatser, utbildningsinsatser och med
teknologiöverföring. Även om dessa insatser kan vara
resurskrävande, dels i planeringsstadier, men även i
genomförandet, så har de en lång rad positiva effekter. På flera
ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp som något som
ska komma till stånd. Här har PRV en tydlig roll att spela. WIPO
(World Intellectual Property Organisation) har uttryckt stark
önskan om att myndigheten ska bidra med insatser vad gäller
teknologiöverföring. Dessutom är det reglerat i TRIPS-Avtalet
(Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) artikel
67 att Sverige som utvecklat land ska bidra med detta.

nej

PRV får frekvent frågor från en lång rad länder i olika
utvecklingsstadier om att myndigheten ska bistå med riktade
utvecklingsinsatser, utbildningsinsatser och med
teknologitransfer. Även om dessa insatser kan vara
resurskrävande, dels i planeringsstadier, men även i
genomförandet, så har de en lång rad positiva effekter. På flera
ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp som något som
ska komma till stånd. Här har PRV en tydlig roll att spela. WIPO
(World Intellectual Property Organisation) har uttryckt stark
önskan om att myndigheten ska bidra med insatser vad gäller
teknologitransfer. Dessutom är det reglerat i TRIPS-Avtalet
(Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) artikel
67 att Sverige som utvecklat land ska bidra med detta.

6.4 Till 2030 väsentligt
effektivisera
vattenanvändningen inom
alla sektorer samt
säkerställa hållbara uttag
och en hållbar försörjning
med sötvatten för att
angripa vattenbristen och
väsentligt minska det antal
människor som lider av
vattenbrist.

ja

6. a Till 2030 utöka det
internationella samarbetet
och stödet för
kapacitetsuppbyggnad till
utvecklingsländerna inom
vatten- och
sanitetsrelaterade
verksamheter och program,
inklusive genom tekniker för
vatteninsamling, avsaltning,
vatteneffektivitet, rening av
avloppsvatten, återvinning
och återanvändning.
nej

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig.
ja

PRV får frekvent frågor från en lång rad länder i olika
utvecklingsstadier om att myndigheten ska bistå med riktade
utvecklingsinsatser, utbildningsinsatser och med
Verksamheten som
teknologitransfer. Även om dessa insatser kan vara
avses är vår
resurskrävande, dels i planeringsstadier, men även i
internationella
genomförandet, så har de en lång rad positiva effekter. På flera
verksamhet. Genom de ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp som något som
International Training
ska komma till stånd. Här har PRV en tydlig roll att spela. WIPO
Program myndigheten (World Intellectual Property Organisation) har uttryckt stark
genomför skapas de
önskan om att myndigheten ska bidra med insatser vad gäller
kontakter som kan
teknologitransfer. Dessutom är det reglerat i TRIPS-Avtalet
byggas vidare på genom (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) artikel
bilaterala samarbeten. 67 att Sverige som utvecklat land ska bidra med detta.

ja

PRV får frekvent frågor från en lång rad länder i olika
utvecklingsstadier om att myndigheten ska bistå med riktade
utvecklingsinsatser, utbildningsinsatser och med
Verksamheten som
teknologitransfer. Även om dessa insatser kan vara
avses är vår
resurskrävande, dels i planeringsstadier, men även i
internationella
genomförandet, så har de en lång rad positiva effekter. På flera
verksamhet. Genom de ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp som något som
International Training
ska komma till stånd. Här har PRV en tydlig roll att spela. WIPO
Program myndigheten (World Intellectual Property Organisation) har uttryckt stark
genomför skapas de
önskan om att myndigheten ska bidra med insatser vad gäller
kontakter som kan
teknologitransfer. Dessutom är det reglerat i TRIPS-Avtalet
byggas vidare på genom (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) artikel
bilaterala samarbeten. 67 att Sverige som utvecklat land ska bidra med detta.

ja

7.a Till 2030 stärka det
internationella samarbetet
för att underlätta tillgång till
forskning och teknik inom
ren energi, inklusive
förnybar energi,
energieffektivitet samt
avancerad och renare
fossilbränslebaserad teknik,
samt främja investeringar i
energiinfrastruktur och ren
energiteknik.
ja

Dels avses vår
kärnverksamhet, det vill
säga att skydda idéer med
hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig. Dels avses också
det sedan i år utökade
uppdraget myndigheten
har fått inom
informationsspridning
inom immaterialrätten.
ja

PRV får frekvent frågor från en lång rad länder i olika
utvecklingsstadier om att myndigheten ska bistå med riktade
utvecklingsinsatser, utbildningsinsatser och med
teknologitransfer. Även om dessa insatser kan vara
resurskrävande, dels i planeringsstadier, men även i
genomförandet, så har de en lång rad positiva effekter. På flera
ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp som något som
ska komma till stånd. Här har PRV en tydlig roll att spela. WIPO
(World Intellectual Property Organisation) har uttryckt stark
Verksamheten som
önskan om att myndigheten ska bidra med insatser vad gäller
avses är vår
teknologitransfer. Dessutom är det reglerat i TRIPS-Avtalet
internationella
(Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) artikel
verksamhet. Genom de 67 att Sverige som utvecklat land ska bidra med detta. På den
International Training
nationella arenan har PRV en stor roll att fylla i och med det
Program myndigheten utökade uppdraget att sprida information inom
genomför skapas de
immaterialrätten. Vi har tillgång till avancerade databaser med
kontakter som kan
senaste tekniken. Ett utökat nyttjande av patentinformation
byggas vidare på genom kan göra att investeringar i forskning kan göras betydligt mer
bilaterala samarbeten. resurseffektiva.

8.1 Upprätthålla ekonomisk
tillväxt per capita i enlighet
med nationella förhållanden
och i synnerhet en BNPtillväxt på minst 7 procent
per år i de minst utvecklade
länderna.
ja

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig.
ja

Här avses såväl vår
kärnverksamhet som vår
verksamhet som vi
bedriver i samarbete
med WIPO (World
Intellectual Property
Organisation) och Sida i
form av ITP-kurser
(International Training
Programs). Det finns
såväl en stor efterfrågan
som behov av vår
kunskap. Verksamheten
kan skalas upp, även
genom bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

Genom vår kärnverksamhet underlättar vi för värdeskapande
inom svensk industri. Genom vår internationella verksamhet
kan vi hjälpa länder i olika stadier av utveckling att få de verktyg
de behöver för att bygga upp kapacitet till utveckling. Det ITP
program PRV för närvarande organiserar är inriktat just mot de
minst utvecklade länderna.

8.2 Uppnå högre ekonomisk
produktivitet genom
diversifiering, teknisk
uppgradering och
innovation, bland annat
genom att fokusera på
sektorer med högt
förädlingsvärde och hög
arbetsintensitet.
ja

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig.
ja

Här avses såväl vår
kärnverksamhet som vår
verksamhet som vi
bedriver i samarbete
med WIPO (World
Intellectual Property
Organisation) och Sida i
form av ITP-kurser
(International Training
Programs). Det finns
såväl en stor efterfrågan
som behov av vår
kunskap. Verksamheten
kan skalas upp, även
genom bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

Genom vår kärnverksamhet underlättar vi för värdeskapande
inom svensk industri. Genom vår internationella verksamhet
kan vi hjälpa länder i olika stadier av utveckling att få de verktyg
de behöver för att bygga upp kapacitet till utveckling. Det ITP
program PRV för närvarande organiserar är inriktat just mot de
minst utvecklade länderna.

8.3 Främja
utvecklingsinriktad politik
som stödjer produktiv
verksamhet, skapande av
anständiga arbetstillfällen,
företagande, kreativitet och
innovation samt uppmuntra
att mikroföretag liksom små
och medelstora företag
växer och blir en del av den
formella ekonomin, bland
annat genom tillgång till
finansiella tjänster.
ja

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig.
ja

Här avses såväl vår
kärnverksamhet som vår
verksamhet som vi
bedriver i samarbete
med WIPO (World
Intellectual Property
Organisation) och Sida i
form av ITP-kurser
(International Training
Programs). Det finns
såväl en stor efterfrågan
som behov av vår
kunskap. Verksamheten
kan skalas upp, även
genom bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

Genom vår kärnverksamhet underlättar vi för värdeskapande
inom svensk industri. Genom vår internationella verksamhet
kan vi hjälpa länder i olika stadier av utveckling att få de verktyg
de behöver för att bygga upp kapacitet till utveckling.

8.a Öka det
handelsrelaterade stödet
(Aid for Trade) till
utvecklingsländerna, i
synnerhet de minst
utvecklade länderna, bland
annat genom det förstärkta
integrerade ramverket för
handelsrelaterat tekniskt
bistånd till de minst
utvecklade länderna
(Enhanced Integrated
Framework for Traderelated technical Assistance
to Least Developed
Countries).
ja

Genom vårt internationella
engagemang stärker vi
också svenska företags
möjligheter till export.
ja

Här avses såväl vår
kärnverksamhet som vår
verksamhet som vi
bedriver i samarbete
med WIPO (World
Intellectual Property
Organisation) och Sida i
form av ITP-kurser
(International Training
Programs). Det finns
såväl en stor efterfrågan
som behov av vår
kunskap. Verksamheten
kan skalas upp, även
genom bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

Genom PRV´s internationella arbete ger vi förutsättningar för
svenska företag att bedriva verksamhet på den globala arenan.
Dels genom att bidra till att de immaterialrättsliga systemen
byggs upp, dels genom att fungera som "dörröppnare". Genom
en ökad handel ges möjligheter till ekonomisk utveckling i de
länder som Sverige bedriver handel med.

9.2 Verka för en
inkluderande och hållbar
industrialisering. Till 2030
avsevärt öka industrins
andel av sysselsättning och
BNP, i enlighet med
nationella förhållanden, och
fördubbla denna andel i de
minst utvecklade länderna. ja

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig.
ja

Här avses såväl vår
kärnverksamhet som vår
verksamhet som vi
bedriver i samarbete
med WIPO (World
Intellectual Property
Organisation) och Sida i
form av ITP-kurser
(International Training
Programs). Det finns
såväl en stor efterfrågan
som behov av vår
kunskap. Verksamheten
kan skalas upp, även
genom bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

Genom vårt internationella bistånd bygger vi upp det
immaterialrättsliga ramverket. Detta är en förutsättning för
hållbar industrialisering. Även på den nationella arenan ger vi
dessa förutsättningar.

9.5 Förbättra den
vetenskapliga forskningen
och industrisektorernas
tekniska kapacitet i alla
länder, i synnerhet
utvecklingsländerna, bland
annat genom att till 2030
uppmuntra innovation och
väsentligt öka det antal
personer som arbetar med
forskning och utveckling per
1 miljon människor liksom
de offentliga och privata
utgifterna för forskning och
utveckling.
ja

Genom ett ökat
användande av
patentinformation kan vi få
en ökad utväxling av
investeringar i forskning
genom att undvika
dubbelforskning.
ja

Här avses såväl vår
kärnverksamhet som vår
verksamhet som vi
bedriver i samarbete
med WIPO (World
Intellectual Property
Organisation) och Sida i
form av ITP-kurser
(International Training
Programs). Det finns
såväl en stor efterfrågan
som behov av vår
kunskap. Verksamheten
kan skalas upp, även
genom bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

Genom i högre grad använda patentinformationen kan
forskningsmedel användas mer effektivt. Man undviker att
forskningsmedel läggs inom områden där motsvarande
forskning redan skett.

9.a Främja utbyggnad av
hållbar och
motståndskraftig
infrastruktur i
utvecklingsländerna genom
ökat finansiellt, teknologiskt
och tekniskt stöd till
afrikanska länder, de minst
utvecklade länderna,
kustlösa utvecklingsländer
och små önationer under
utveckling.
nej

ja

ja

Här avses såväl vår
kärnverksamhet som vår
verksamhet som vi
bedriver i samarbete
med WIPO (World
Intellectual Property
Organisation) och Sida i
form av ITP-kurser
(International Training
Programs). Det finns
såväl en stor efterfrågan
som behov av vår
kunskap. Verksamheten
kan skalas upp, även
genom bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

Det ITP program PRV för närvarande organiserar är inriktat just
mot de minst utvecklade länderna(LDC:s). Av de 14 länder som
bjöds senast (augusti 2016) var åtta kustlösa och åtta var från
Afrika.
PRV får frekvent frågor från länder i olika utvecklingsstadier om
att myndigheten ska bistå med riktade utvecklingsinsatser,
utbildningsinsatser och med teknologiöverföring. Även om
dessa insatser kan vara resurskrävande, dels i planeringsstadier,
men även i genomförandet, så har de en lång rad positiva
effekter. På flera ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp
som något som ska komma tillstånd. Här har PRV en tydlig roll
att spela. WIPO (World Intellectual Property Organisation) har
uttryckt stark önskan om att myndigheten ska bidra med
insatser vad gäller teknologiöverföring. Dessutom är det
reglerat i TRIPS-Avtalet (Trade-related Aspects of Intellectual
Property Rights) artikel 67 att Sverige som utvecklat land ska
bidra med detta. På den nationella arenan har PRV en stor roll
att fylla i och med det utökade uppdraget att sprida
information inom immaterialrätten. Vi har tillgång till
avancerade databaser med senaste tekniken. Ett utökat
nyttjande av patentinformation kan göra att investeringar i
forskning kan göras betydligt mer resurseffektiva.

9.b Stödja inhemsk
teknikutveckling, forskning
och innovation i
utvecklingsländerna,
inklusive genom att
säkerställa en gynnsam
policymiljö för exempelvis
industriell diversifiering och
förädling av råvaror.
nej
10.a Genomföra principen
om särskild och
differentierad behandling
för utvecklingsländerna, i
synnerhet de minst
utvecklade länderna, i
enlighet med
Världshandelsorganisatione
ns avtal.
nej

ja

ja

ja

Genom vår verksamhet
som vi bedriver i
samarbete med WIPO
(World Intellectual
Property Organisation)
och Sida i form av ITPkurser (International
Training Programs). Det
finns såväl en stor
efterfrågan som behov
av vår kunskap.
Verksamheten kan
skalas upp, även genom
bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

ja

De International Training Programs som PRV arrangerar
innehåller fördjupade studier i de olika internationella avtalen
och fördjupning i hur de deltagande länderna, mot bakgrund av
Genom våra
din status som gynnade länder i TRIPS-avtalen, kan förhandla
Sidafinansierade kurser fram gynnsamma avtal. Myndigheten hjälper dem också med
bidrar vi till att Sverige de verktyg de behöver för att långsiktigt bygga upp det
uppfyller artikel 67 i
immaterialrättssystem som de behöver för att bidra till en
TRIPS-avtalet.
minskad ojämlikhet inom landet.

PRV får frekvent frågor från länder i olika utvecklingsstadier
om att myndigheten ska bistå med riktade utvecklingsinsatser,
utbildningsinsatser och med teknologitransfer. Även om dessa
insatser kan vara resurskrävande, dels i planeringsstadier, men
även i genomförandet, så har de en lång rad positiva effekter.
På flera ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp som
något som ska komma till stånd. Här har PRV en tydlig roll att
spela. WIPO (World Intellectual Property Organisation) har
uttryckt stark önskan om att myndigheten ska bidra med
insatser vad gäller teknologitransfer. Dessutom är det reglerat i
TRIPS-Avtalet (Trade-related Aspects of Intellectual Property
Rights) artikel 67 att Sverige som utvecklat land ska bidra med
detta.

10.b Uppmuntra offentligt
utvecklingsbistånd och
finansiella flöden, inklusive
utländska
direktinvesteringar, till de
stater där behovet är som
störst, i synnerhet de minst
utvecklade länderna,
afrikanska länder, små
önationer under utveckling
samt kustlösa
utvecklingsländer, i enlighet
med deras nationella planer
och program.
nej

11.c Stödja de minst
utvecklade länderna,
inklusive genom finansiellt
och tekniskt bistånd, att
bygga hållbara och
motståndskraftiga
byggnader av lokala
material.

nej

ja

ja

ja

Genom vår verksamhet
som vi bedriver i
samarbete med WIPO
(World Intellectual
Property Organisation)
och Sida i form av ITPkurser (International
Training Programs). Det
finns såväl en stor
efterfrågan som behov
av vår kunskap.
Verksamheten kan
skalas upp, även genom
bilaterala
kunskapsöverföringar. Genom våra Sida-finansierade kurser skapar
Verksamheten bedöms utvecklingsländerna det immaterialrättsliga system som behövs
därför ej vara tillräcklig. för att utländska investeringar skall komma till stånd.

ja

Genom vår verksamhet
som vi bedriver i
samarbete med WIPO
(World Intellectual
Property Organisation)
och Sida i form av ITPkurser (International
Training Programs). Det
finns såväl en stor
efterfrågan som behov
av vår kunskap.
Verksamheten kan
skalas upp, även genom
bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

Det ITP program PRV för närvarande organiserar är inriktat just
mot de minst utvecklade länderna(LDC:s). Av de 14 länder som
bjöds senast (augusti 2016) var åtta kustlösa och åtta var från
Afrika.
PRV får frekvent frågor från länder i olika utvecklingsstadier
om att myndigheten ska bistå med riktade utvecklingsinsatser,
utbildningsinsatser och med teknologitransfer. Även om dessa
insatser kan vara resurskrävande, dels i planeringsstadier, men
även i genomförandet, så har de en lång rad positiva effekter.
På flera ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp som
något som ska komma till stånd. Här har PRV en tydlig roll att
spela. WIPO (World Intellectual Property Organisation) har
uttryckt stark önskan om att myndigheten ska bidra med
insatser vad gäller teknologitransfer. Dessutom är det reglerat i
TRIPS-Avtalet (Trade-related Aspects of Intellectual Property
Rights) artikel 67 att Sverige som utvecklat land ska bidra med
detta.

12.2 Senast 2030 uppnå en
hållbar förvaltning och ett
effektivt nyttjande av
naturresurser.

ja

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig.
ja

Genom vår verksamhet
som vi bedriver i
samarbete med WIPO
(World Intellectual
Property Organisation)
och Sida i form av ITPkurser (International
Training Programs). Det
finns såväl en stor
efterfrågan som behov
av vår kunskap. På
planeringsstadiet finns
också en kurs vad gäller
"Genetic Resourses"
som kan bidra till att
höja kunskapen för att
positivt bidra till ett
effektivare nyttjande av
naturresurser.
Verksamheten kan
skalas upp, även genom
bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

PRV får frekvent frågor från länder i olika utvecklingsstadier
om att myndigheten ska bistå med riktade utvecklingsinsatser,
utbildningsinsatser och med teknologitransfer. Även om dessa
insatser kan vara resurskrävande, dels i planeringsstadier, men
även i genomförandet, så har de en lång rad positiva effekter.
På flera ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp som
något som ska komma till stånd. Här har PRV en tydlig roll att
spela. WIPO (World Intellectual Property Organisation) har
uttryckt stark önskan om att myndigheten ska bidra med
insatser vad gäller teknologitransfer. Dessutom är det reglerat i
TRIPS-Avtalet (Trade-related Aspects of Intellectual Property
Rights) artikel 67 att Sverige som utvecklat land ska bidra med
detta. Som ett led i effektivt nyttjande av naturresurser kan den
planerade kursen om genetic resourses bidra starkt positivt.

12.a Stödja
utvecklingsländerna att
stärka sin vetenskapliga och
tekniska kapacitet att
utvecklas i riktning mot mer
hållbara konsumtions- och
produktionsmönster.
ja

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig.
ja

Genom vår verksamhet
som vi bedriver i
samarbete med WIPO
(World Intellectual
Property Organisation)
och Sida i form av ITPkurser (International
Training Programs). Det
finns såväl en stor
efterfrågan som behov
av vår kunskap.
Verksamheten kan
skalas upp, även genom
bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

PRV får frekvent frågor från en lång rad länder i olika
utvecklingsstadier om att myndigheten ska bistå med riktade
utvecklingsinsatser, utbildningsinsatser och med
teknologitransfer. Även om dessa insatser kan vara
resurskrävande, dels i planeringsstadier, men även i
genomförandet, så har de en lång rad positiva effekter. På flera
ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp som något som
ska komma till stånd. Här har PRV en tydlig roll att spela. WIPO
(World Intellectual Property Organisation) har uttryckt stark
önskan om att myndigheten ska bidra med insatser vad gäller
teknologitransfer. Dessutom är det reglerat i TRIPS-Avtalet
(Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) artikel
67 att Sverige som utvecklat land ska bidra med detta. Som ett
led i att bidra till hållbara konsumtionsmönster kan den
planerade kursen om genetic resourses bidra starkt positivt.

14.a Öka den vetenskapliga
kunskapen, utveckla
forskningskapaciteten och
överföra havsteknik, med
hänsyn tagen till den
mellanstatliga
oceanografiska
kommissionens kriterier och
riktlinjer för överföring av
havsteknik (Criteria and
Guidelines on the Transfer
of Marine Technology), i
syfte att skapa friskare hav
och öka den marina
biologiska mångfaldens
bidrag till utvecklingen i
utvecklingsländerna, i
synnerhet i små önationer
under utveckling och de
minst utvecklade länderna. ja

15.4 Senast 2030 säkerställa
att bevara
bergsekosystemen, inklusive
deras biologiska mångfald, i
syfte att öka deras förmåga
att producera nytta som
behövs för en hållbar
utveckling.
nej

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig.
ja

ja

ja

Genom vår verksamhet
som vi bedriver i
samarbete med WIPO
(World Intellectual
Property Organisation)
och Sida i form av ITPkurser (International
Training Programs). Det
finns såväl en stor
efterfrågan som behov
av vår kunskap.
Verksamheten kan
skalas upp, även genom
bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

PRV får frekvent frågor från en lång rad länder i olika
utvecklingsstadier om att myndigheten ska bistå med riktade
utvecklingsinsatser, utbildningsinsatser och med
teknologitransfer. Även om dessa insatser kan vara
resurskrävande, dels i planeringsstadier, men även i
genomförandet, så har de en lång rad positiva effekter. På flera
ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp som något som
ska komma till stånd. Här har PRV en tydlig roll att spela. WIPO
(World Intellectual Property Organisation) har uttryckt stark
önskan om att myndigheten ska bidra med insatser vad gäller
teknologitransfer. Dessutom är det reglerat i TRIPS-Avtalet
(Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) artikel
67 att Sverige som utvecklat land ska bidra med detta. Även här
kan befintlig och planerad kurs i samarbete med Sida bidra
starkt positivt till att uppfylla detta mål.

nej

PRV har långtgående diskussioner med Sida om en ytterligare
ITP för utvecklingsländer inom området "Intellectual property
and Genetic Resourses- in support of innovation". Detta
program syftar till kapacitetsutveckling av institutioner inom
statsförvaltning, universitet och jordbruk i att använda
immaterialrätt bland annat för att stödja jordbruksinnovationer
i synnerhet sådana som är relevanta för småbrukare. I denna
kurs är ett övergripande mål vara att stödja ekonomisk
utveckling och innovation besläktad med genetiska resurser på
ett hållbart och rättvist sätt. En särskild vikt kommer läggas vid
bibehållandet av biologisk mångfald och att stödja och utveckla
traditionell jordbruksmetoder. De regler som gäller tillträde
och rättvis fördelning av nytta inom ramen för konventionen
om biologisk mångfald (CBD) och det internationella fördraget
om växtgenetiska resurser under FAO.

15.5 Vidta omedelbara och
betydande åtgärder för att
minska förstörelsen av
naturliga livsmiljöer, hejda
förlusten av biologisk
mångfald och senast 2020
skydda och förebygga
utrotning av hotade arter.

nej

15.6 Främja en rimlig och
rättvis fördelning av den
nytta som uppstår vid
användning av genetiska
resurser samt lämpligt
tillträde till sådana resurser,
i enlighet med
internationella avtal.
nej

ja

ja

ja

ja

nej

PRV har långtgående diskussioner med Sida om en ytterligare
ITP för utvecklingsländer inom området "Intellectual property
and Genetic Resourses- in support of innovation". Detta
program syftar till kapacitetsutveckling av institutioner inom
statsförvaltning, universitet och jordbruk i att använda
immaterialrätt bland annat för att stödja jordbruksinnovationer
i synnerhet sådana som är relevanta för småbrukare. I denna
kurs är ett övergripande mål vara att stödja ekonomisk
utveckling och innovation besläktad med genetiska resurser på
ett hållbart och rättvist sätt. En särskild vikt kommer läggas vid
bibehållandet av biologisk mångfald och att stödja och utveckla
traditionell jordbruksmetoder. De regler som gäller tillträde
och rättvis fördelning av nytta inom ramen för konventionen
om biologisk mångfald (CBD) och det internationella fördraget
om växtgenetiska resurser under FAO.

nej

PRV har långtgående diskussioner med Sida om en ytterligare
ITP för utvecklingsländer inom området "Intellectual property
and Genetic Resourses- in support of innovation". Detta
program syftar till kapacitetsutveckling av institutioner inom
statsförvaltning, universitet och jordbruk i att använda
immaterialrätt bland annat för att stödja jordbruksinnovationer
i synnerhet sådana som är relevanta för småbrukare. I denna
kurs är ett övergripande mål vara att stödja ekonomisk
utveckling och innovation besläktad med genetiska resurser på
ett hållbart och rättvist sätt. En särskild vikt kommer läggas vid
bibehållandet av biologisk mångfald och att stödja och utveckla
traditionell jordbruksmetoder. De regler som gäller tillträde
och rättvis fördelning av nytta inom ramen för konventionen
om biologisk mångfald (CBD) och det internationella fördraget
om växtgenetiska resurser under FAO.

15.9 Senast 2020 integrera
ekosystemens och den
biologiska mångfaldens
värden i nationella och
lokala planerings- och
utvecklingsprocesser,
strategier för
fattigdomsminskning samt
räkenskaper.

nej

15.a Mobilisera och
väsentligt öka de finansiella
resurserna från alla källor
för att bevara och hållbart
nyttja den biologiska
mångfalden och
ekosystemen.
nej

ja

ja

ja

ja

nej

PRV har långtgående diskussioner med Sida om en ytterligare
ITP för utvecklingsländer inom området "Intellectual property
and Genetic Resourses- in support of innovation". Detta
program syftar till kapacitetsutveckling av institutioner inom
statsförvaltning, universitet och jordbruk i att använda
immaterialrätt bland annat för att stödja jordbruksinnovationer
i synnerhet sådana som är relevanta för småbrukare. I denna
kurs är ett övergripande mål vara att stödja ekonomisk
utveckling och innovation besläktad med genetiska resurser på
ett hållbart och rättvist sätt. En särskild vikt kommer läggas vid
bibehållandet av biologisk mångfald och att stödja och utveckla
traditionell jordbruksmetoder. De regler som gäller tillträde
och rättvis fördelning av nytta inom ramen för konventionen
om biologisk mångfald (CBD) och det internationella fördraget
om växtgenetiska resurser under FAO.

nej

PRV har långtgående diskussioner med Sida om en ytterligare
ITP för utvecklingsländer inom området "Intellectual property
and Genetic Resourses- in support of innovation". Detta
program syftar till kapacitetsutveckling av institutioner inom
statsförvaltning, universitet och jordbruk i att använda
immaterialrätt bland annat för att stödja jordbruksinnovationer
i synnerhet sådana som är relevanta för småbrukare. I denna
kurs är ett övergripande mål vara att stödja ekonomisk
utveckling och innovation besläktad med genetiska resurser på
ett hållbart och rättvist sätt. En särskild vikt kommer läggas vid
bibehållandet av biologisk mångfald och att stödja och utveckla
traditionell jordbruksmetoder. De regler som gäller tillträde
och rättvis fördelning av nytta inom ramen för konventionen
om biologisk mångfald (CBD) och det internationella fördraget
om växtgenetiska resurser under FAO.

ja

Detta ska genomsyra all vår
verksamhet. Verksamheten
bedöms tillräcklig.
ja

PRV bedriver kurser i
samarbete med Sida och
WIPO (World
Intellectual Property
Organisation). Dessa
kurser har till syfte att
bygga upp samhälls
institutioner. Denna
verksamhet fungerar bra
men kan skalas upp.

Genom att bygga fungerande samhällsinstitutioner minskar
korruptionen. Se Rothstein och Tannenberg "Making
Development Work: The Quality of Government Approach". Vi
hjälper i våra Sidafinansierade kurser till med att bygga dessa
institutioner.

16.6 Bygga upp effektiva och
transparenta institutioner
med ansvarsutkrävande på
alla nivåer.
ja

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig.
ja

PRV bedriver kurser i
samarbete med Sida och
WIPO (World
Intellectual Property
Organisation). Dessa
kurser har till syfte att
bygga upp samhälls
institutioner. Denna
verksamhet fungerar bra
men kan skalas upp.

Genom att bygga fungerande samhällsinstitutioner minskar
korruptionen. Se Rothstein och Tannenberg "Making
Development Work: The Quality of Government Approach". Vi
hjälper i våra Sidafinansierade kurser till med att bygga dessa
institutioner.

16.7 Säkerställa ett lyhört,
inkluderande,
deltagandebaserat och
representativt
beslutsfattande på alla
nivåer.

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig.
ja

PRV bedriver kurser i
samarbete med Sida och
WIPO (World
Intellectual Property
Organisation). Dessa
kurser har till syfte att
bygga upp samhälls
institutioner. Denna
verksamhet fungerar bra
men kan skalas upp.

Genom att bygga fungerande samhällsinstitutioner minskar
korruptionen. Se Rothstein och Tannenberg "Making
Development Work: The Quality of Government Approach". Vi
hjälper i våra Sidafinansierade kurser till med att bygga dessa
institutioner.

16.5 Väsentligt minska alla
former av korruption och
mutor.

ja

17.6 Stärka nord–sydsamarbetet, syd–sydsamarbetet och det
regionala och
internationella
trepartssamarbetet kring
och tillgången till vetenskap,
teknik och innovation samt
öka kunskapsutbytet på
gemensamt överenskomna
villkor, inklusive genom
förbättrad samordning
mellan befintliga
mekanismer, i synnerhet på
FN-nivå, och genom en
global mekanism för
teknikfrämjande.
nej

17.7 Främja utveckling,
överföring och spridning av
miljövänlig teknik till
utvecklingsländerna på
gynnsamma villkor, inklusive
koncessions- och
förmånsvillkor, på villkor
som överenskommits
mellan parterna.
nej

ja

ja

ja

Genom vår verksamhet
som vi bedriver i
samarbete med WIPO
(World Intellectual
Property Organisation)
och Sida i form av ITPkurser (International
Training Programs). Det
finns såväl en stor
efterfrågan som behov
av vår kunskap.
Verksamheten kan
skalas upp, även genom
bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

ja

Genom vår verksamhet
som vi bedriver i
samarbete med WIPO
(World Intellectual
Property Organisation)
och Sida i form av ITPkurser (international
Training Programs). Det
finns såväl en stor
efterfrågan som behov
av vår kunskap.
Verksamheten kan
skalas upp, även genom
bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

De ITP kurser som PRV erbjuder har nätverkande som en stark
komponent, därigenom skapas förutsättningar för såväl för
såväl nord-syd- som syd-syds-samarbeten. I detta är även
WIPO, som är FN:s fackorgan för immaterialrätt, inblandat.
PRV får frekvent frågor från länder i olika utvecklingsstadier om
att myndigheten ska bistå med riktade utvecklingsinsatser,
utbildningsinsatser och med teknologitransfer. Även om dessa
insatser kan vara resurskrävande, dels i planeringsstadier, men
även i genomförandet, så har de en lång rad positiva effekter.
På flera ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp som
något som ska komma till stånd. Här har PRV en tydlig roll att
spela. WIPO (World Intellectual Property Organisation) har
uttryckt stark önskan om att myndigheten ska bidra med
insatser vad gäller teknologitransfer. Dessutom är det reglerat i
TRIPS-Avtalet (Trade-related Aspects of Intellectual Property
Rights) artikel 67 att Sverige som utvecklat land ska bidra med
detta.

PRV får frekvent frågor från en lång rad länder i olika
utvecklingsstadier om att myndigheten ska bistå med riktade
utvecklingsinsatser, utbildningsinsatser och med
teknologitransfer. Även om dessa insatser kan vara
resurskrävande, dels i planeringsstadier, men även i
genomförandet, så har de en lång rad positiva effekter. På flera
ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp som något som
ska komma till stånd. Här har PRV en tydlig roll att spela. WIPO
(World Intellectual Property Organisation) har uttryckt stark
önskan om att myndigheten ska bidra med insatser vad gäller
teknologitransfer. Dessutom är det reglerat i TRIPS-Avtalet
(Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) artikel
67 att Sverige som utvecklat land ska bidra med detta.

17.8 Senast 2017 fullt ut
operationaliserat
teknikbanken och
mekanismen för
kapacitetsuppbyggnad inom
vetenskap, teknik och
innovation för de minst
utvecklade länderna samt
öka användningen av
gynnsam teknik, i synnerhet
informations- och
kommunikationsteknik.
nej

17.9 Öka det internationella
stödet för genomförande av
effektiv och riktad
kapacitetsuppbyggnad i
utvecklingsländerna till stöd
för nationella planer för att
genomföra alla målen för
hållbar utveckling, inklusive
genom samarbete nord–syd
och syd–syd samt
trepartssamarbete.
nej

ja

ja

ja

Genom vår verksamhet
som vi bedriver i
samarbete med WIPO
(World Intellectual
Property Organisation)
och Sida i form av ITPkurser (international
Training Programs). Det
finns såväl en stor
efterfrågan som behov
av vår kunskap.
Verksamheten kan
skalas upp, även genom
bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

PRV får frekvent frågor från en lång rad länder i olika
utvecklingsstadier om att myndigheten ska bistå med riktade
utvecklingsinsatser, utbildningsinsatser och med
teknologitransfer. Även om dessa insatser kan vara
resurskrävande, dels i planeringsstadier, men även i
genomförandet, så har de en lång rad positiva effekter. På flera
ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp som något som
ska komma till stånd. Här har PRV en tydlig roll att spela. WIPO
(World Intellectual Property Organisation) har uttryckt stark
önskan om att myndigheten ska bidra med insatser vad gäller
teknologitransfer. Dessutom är det reglerat i TRIPS-Avtalet
(Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) artikel
67 att Sverige som utvecklat land ska bidra med detta.

ja

Genom vår verksamhet
som vi bedriver i
samarbete med WIPO
(World Intellectual
Property Organisation)
och Sida i form av ITPkurser (International
Training Programs). Det
finns såväl en stor
efterfrågan som behov
av vår kunskap.
Verksamheten kan
skalas upp, även genom
bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

PRV får frekvent frågor från en lång rad länder i olika
utvecklingsstadier om att myndigheten ska bistå med riktade
utvecklingsinsatser, utbildningsinsatser och med
teknologitransfer. Även om dessa insatser kan vara
resurskrävande, dels i planeringsstadier, men även i
genomförandet, så har de en lång rad positiva effekter. På flera
ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp som något som
ska komma till stånd. Här har PRV en tydlig roll att spela. WIPO
(World Intellectual Property Organisation) har uttryckt stark
önskan om att myndigheten ska bidra med insatser vad gäller
teknologitransfer. Dessutom är det reglerat i TRIPS-Avtalet
(Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) artikel
67 att Sverige som utvecklat land ska bidra med detta. Genom
befintliga och planerade kurser i samarbete med Sida och WIPO
kan vi starkt bidra till kapacitetsuppbyggnad i de mottagande
länderna.

17.16 Stärka det globala
partnerskapet för hållbar
utveckling och komplettera
det med partnerskap mellan
flera parter som mobiliserar
och utbyter kunskap,
expertis, teknik och
finansiella resurser, för att
bidra till att målen för
hållbar utveckling nås i alla
länder, i synnerhet
utvecklingsländer.
ja

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig. Vårt utökade
uppdrag inom
informationsspridning
faller väl in i detta mål.
ja

Genom vår verksamhet
som vi bedriver i
samarbete med WIPO
(World Intellectual
Property Organisation)
och Sida i form av ITPkurser (International
Training Programs). Det
finns såväl en stor
efterfrågan som behov
av vår kunskap.
Verksamheten kan
skalas upp, även genom
bilaterala
kunskapsöverföringar.
Verksamheten bedöms
därför ej vara tillräcklig.

17.17 Uppmuntra och
främja effektiva offentliga
och offentlig-privata
partnerskap samt
partnerskap inom det civila
samhället vilka bygger på
erfarenheterna från andra
partnerskap och deras
finansieringsstrategier.
ja

Verksamheten som avses
är vår kärnverksamhet, det
vill säga att skydda idéer
med hjälp av patent,
designskydd och
varumärkesskydd. Vad
gäller detta anser vi att
verksamheten bedöms
tillräcklig. Vårt utökade
uppdrag inom
informationsspridning
faller väl in i detta mål.
ja

Verksamheten som
avses är vår
internationella
verksamhet. Genom de
International Training
Program myndigheten
genomför skapas de
kontakter som kan
byggas vidare på genom
bilaterala samarbeten.

PRV får frekvent frågor från en lång rad länder i olika
utvecklingsstadier om att myndigheten ska bistå med riktade
utvecklingsinsatser, utbildningsinsatser och med
teknologitransfer. Även om dessa insatser kan vara
resurskrävande, dels i planeringsstadier, men även i
genomförandet, så har de en lång rad positiva effekter. På flera
ställen i Agendan tas teknologiöverföring upp som något som
ska komma till stånd. Här har PRV en tydlig roll att spela. WIPO
(World Intellectual Property Organisation) har uttryckt stark
önskan om att myndigheten ska bidra med insatser vad gäller
teknologitransfer. Dessutom är det reglerat i TRIPS-Avtalet
(Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) artikel
67 att Sverige som utvecklat land ska bidra med detta. PRV
bidrar även genom befintliga kurser som bedrivs i samarbete
med WIPO och Sida.

De ITP kurser som PRV erbjuder har nätverkande som en stark
komponent, eftersom olika organisationer från samma land
deltar i programmen finns skapas förutsättningar för
partnerskap mellan olika delar av samhället.

