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Prága

Az Európai GNSS Ügynökség (GSA) örömmel jelenti be a MyGalileoSolution és a
MyGalileoDrone elnevezésű versenyek idei nyerteseit. A zsűri élénk vitát követően
választotta ki mindkét versenyben a nyertes csapatokat, figyelembe véve nemcsak a
Galileo-rendszerre jellemző fő, megkülönböztető elemek innovatív használatát, hanem
a csapatok piacorientált megközelítését és ötleteik széles körű alkalmazási lehetőségét
is. A nyertes csapatok nevét március 2-án hirdették ki a GSA által megrendezett
Vállalkozói Szellem Európai Napján. Nem húzzuk hát tovább az időt, lássuk a
győzteseket!
A MyGalileoDrone verseny első helyezettjének járó díjat az Abzero csapat (Olaszország)
Nautilus elnevezésű pályázata nyerte el, amely egyedülálló nyomonkövetési megoldást kínál
az egészségügyi termékek önjáró járművek által történő szállításához. A második helyezettnek
járó díjat a Spectralight (Lengyelország) SpectraDrone elnevezésű kültéri, szabadidős
applikációja vehette át. A ThunderFly (Cseh Köztársaság) kapta a harmadik helyezettnek járó
díjat a TF-ATMON elnevezésű helyszíni légköri méréseket végző rendszeréért, míg a negyedik
helyezett a Raytrack (Spanyolország) lett az 5GBeamCheck eszközével, amely pilóta nélküli
légi járművet használ az 5G-s antennák teszteléséhez. A nyertes csapatot 100 000 euróval, a
második helyezettet 60 000 euróval jutalmazták, míg a harmadik helyezett 40 000 euró, a
negyedik helyezett pedig 30 000 euró értékű díjazásban részesült.
A MyGalileoSolution verseny 1. kategóriájának (ötletből prototípus) győztese a világ első, hajók
számára kifejlesztett horgonymegfigyelő kamerarendszere, a VisionAnchor (Szlovénia) lett. A
második helyezettnek járó díjat a kiterjesztett valóság élményét nyújtó mobiltelefonos játék, a
BitPet (Norvégia) kapta, amelyben minden játékos egy virtuális kisállatot gondoz. A harmadik
helyezettnek járó díjat a méhészek döntéshozatalát és közösségi hálózatépítését célzó, GNSSalapú eszköznek, a BeeLive-nak (Görögország) ítélték oda. Eközben a verseny 2.
kategóriájának (prototípusból termék) legjobb három csapata közül első helyen az önműködő
parkolómegjelölési megoldást kínáló 10Lines (Észtország) végzett. Őt követi második helyen a
térinformatikai adatok centiméter pontosságú megjelenítésére, mérésére és módosítására
szolgáló kiterjesztett valóságot alkalmazó megoldás, a V-Labs (Svájc), harmadik helyen pedig
a sportelemző alkalmazás, a Lympik Oculus (Ausztria). A MyGalileoSolution a GSA által valaha
szervezett legnagyobb verseny, amelynek keretében a nyeremények összértéke közel
1,5 millió euró – a 15 000 euró értékű nyereménytől kezdve egészen a 60 000 eurós
nyereményig –, amelyet 50 csapat között osztanak ki, beleértve a hat döntőst is.
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A Galileo terjeszkedésének elősegítése
A Vállalkozói Szellem Európai Napján a két verseny legjobb versenyzői először ismertették a
pályázatukat és prezentálták ötleteiket, majd a versenyek szervezői kihirdették a nyertes
csapatokat és átadták a díjakat.
„Az idei verseny rendkívüli volt. Gratulálok minden győztesnek” – mondta Rodrigo da Costa, a
GSA ügyvezető igazgatója. „A MyGalileoSolution és a MyGalileoDrone versenyek fontos
szerepet játszanak a Galileo-rendszer széles körű piaci szegmensekben való elterjedésének
előmozdításában. A GSA-nak és a későbbiekben az Európai Unió Űrprogramügynökségének
(EUSPA) is kiemelt feladata, hogy növelje az uniós downstream ágazat versenyképességét az
innovátorok, a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások támogatása révén. A két verseny
segítséget nyújt abban, hogy pontosan ezt tehessük” – fogalmazott az ügyvezető igazgató.

A MyGalileoDrone és a MyGalileoSolution versenyről
A MyGalileoSolution és a MyGalileoDrone a sikeres MyGalileoApp elnevezésű verseny
folytatásai. A 6 hónapon át zajló versenyek során a GSA, valamint a piaci és technológiai
szakértők több körben kiértékelték a pályázatokat, és a csapatokat különböző témá kban
mentorálással is segítették. Több mint 600 pályázat érkezett be mindkét versenyre, és a GSA
végül 80 induló innovatív vállalkozást támogatott álmaik megvalósításában.
A csapatok Európa különböző pontjairól érkeztek, tudományos és ipari körökből egyaránt.
Vannak köztük induló innovatív vállalkozások és kkv-k is a piaci szegmensek széles köréből. A
versenyek nyereményalapja 1,7 millió euró, beleértve a legkiemelkedőbb csapatoknak járó
nagydíjakat és a selejtezőből továbbjutott megoldásokért járó kisebb jutalmakat. A versenyzőket
olyan kritériumok alapján értékelték, mint az innováció, a Galileo-rendszerhez kapcsolódó
relevancia, az ötleteikben rejlő piaci lehetőség és a kivitelezhetőség.

A Vállalkozói Szellem Európai Napjáról
A GSA által március 2-án megrendezésre kerülő Vállalkozói Szellem Európai Napja az egyik
első olyan esemény, amelyet a „Cassini” űrvállalkozási kezdeményezés égisze alatt indítottak
el. A félnapos esemény egyike a GSA által a közeljövőben megrendezendő számos olyan
rendezvénynek, amelyek célja a vállalkozói készség támogatása a vállalkozók és innovátorok
számára biztosított lehetőségek révén.
A rendezvény célja az EGNSS-alapú kreatív ötletek és jövedelmező üzleti lehetőségek
népszerűsítése, a downstream űrágazat szerepének tudatosítása az EU közös céljainak és
prioritásainak elérésében, valamint egy közösségi hálózatépítési felület biztosítása valamennyi
érdekelt fél számára.
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Az Európai GNSS Ügynökségről (GSA)
Az Európai GNSS Ügynökség (GSA) az európai globális navigációs műholdrendszerek
(GNSS), a Galileo és az EGNOS műveleteinek, biztonságának és szolgáltatásnyújtásának
irányításáért felelős uniós ügynökség. Az érdekelt felekkel, az iparral, a szolgáltatókkal és a
felhasználói közösségekkel együttműködve a GSA biztosítja az európai GNSS-beruházások
legnagyobb megtérülését, megsokszorozza az űralkalmazások előnyeit az európai polgárok és
vállalkozások számára, fellendíti az innovációt és a versenyképességet, valamint biztosítja a
fenntartható gazdasági növekedést. Bővebb információért látogasson el a GSA weboldalára.
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