STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA TAL-GSA

L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) hija ħerqana li tħabbar ir-rebbieħa talkompetizzjonijiet MyGalileoSolution & MyGalileoDrone ta’ din is-sena. Wara dibattitu
vivaċi, il-ġurija għażlet it-timijiet rebbieħa fiż-żewġ kompetizzjonijiet abbażi mhux biss
tal-użu innovattiv tagħhom ta’ differenzjaturi ewlenin ta’ Galileo, iżda wkoll tal-approċċ
tagħhom orjentat lejn is-suq u l-potenzjal għal adozzjoni wiesgħa. It-timijiet rebbieħa
tħabbru matul Jum l-Intraprenditorija, ospitat mill-GSA fit-2 ta’ Marzu. U għalhekk,
mingħajr aktar dewmien, ir-rebbieħa huma....
Fil-kompetizzjoni MyGalileoDrone, l-ewwel premju ngħata lit-tim Abzero (l-Italja), għal Nautilus
– soluzzjoni unika ta’ trekkjar għat-twassil awtonomu ta’ prodotti mediċi. It-tieni premju ngħata
lil Spectralight (il-Polonja) għal SpectraDrone, applikazzjoni ta’ divertiment estern. ThunderFly
(ir-Repubblika Ċeka) irċieva t-tielet premju għal TF-ATMON – sistema għat-twettiq ta’ kejl
atmosferiku in-situ, filwaqt li r-raba’ premju mar għand Raytrack (Spanja) għal 5GBeamCheck,
li juża UAV biex iwettaq testijiet tal-antenna 5G. It-tim rebbieħ jirċievi EUR 100 000, b’EUR 60
000 jmorru għand it-tim fit-tieni post, EUR 40 000 għat-tielet post, u EUR 30 000 għar-raba’.
Fil-kompetizzjoni MyGalileoSolution, l-ewwel post fi Track 1 (mill-idea għall-prototip) mar għand
VisionAnchor (is-Slovenja) l-ewwel sistema ta’ monitoraġġ tal-ankra b'vidjo fid-dinja għaddgħajjes, bit-tieni premju jingħata lil BitPet (in-Norveġja), logħba fuq il-mowbajl tar-Realtà
Awmentata fejn kull plejer jieħu ħsieb annimal domestiku diġitali u t-tielet premju – lil BeeLive
(il-Greċja), għodda għat-teħid tad-deċiżjonijiet u għan-networking soċjali għal min irabbi n-naħal
ibbażata fuq apparat bil-GNSS. Sadanittant, fi Track 2 (minn prototip għall-prodott), l-aqwa tliet
timijiet kienu 10Lines (l-Estonja), is-soluzzjonijiet tal-immarkar awtonomu tal-parkeġġi fl-ewwel
post, segwit minn V-Labs (l-Iżvizzera),
is-soluzzjoni tar-Realtà Awmentata għallviżwalizzazzjoni, il-kejl u l-modifika ta’ data ġeospazjali bi preċiżjoni ċentimetrika fit-tieni post u
Lympik Oculus (l-Awstrija), applikazzjoni ta’ analiżi sportiva fit-tielet post. MyGalileoSolution hija
l-akbar kompetizzjoni li qatt ġiet organizzata mill-GSA, b’ġabra ta’ premjijiet ta’ kważi
EUR 1.5 miljun kondiviżi bejn 50 tim, inkluż is-sitt finalisti, bi premjijiet li jvarjaw minn EUR 15
000 sa EUR 60 000.

Trawwim tal-adozzjoni ta’ Galileo
F’Jum l-Intraprenditorija, il-kontestanti ewlenin miż-żewġ kompetizzjonijiet ippreżentaw lapplikazzjonijiet tagħhom u ressqu l-ideat tagħhom u wara dan tħabbru t-timijiet rebbieħa u
ngħataw il-premjijiet.
“Il-kompetizzjoni ta’ din is-sena kienet eċċezzjonali u nifraħ lir-rebbieħa kollha għar-rebħa
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tagħhom,” qal id-Direttur Eżekuttiv tal-GSA Rodrigo da Costa. “Il-kompetizzjonijiet
MyGalileoSolution u MyGalileoDrone għandhom rwol importanti fit-trawwim tal-użu ta’ Galileo
f’firxa wiesgħa ta’ segmenti tas-suq. Rwol ewlieni tal-GSA, u tal-EUSPA fil-futur, huwa li tiżdied
il-kompetittività tal-industrija downstream tal-UE billi jiġu appoġġati l-innovaturi, l-SMEs u nnegozji ġodda. Dawn iż-żewġ kompetizzjonijiet jgħinuna nagħmlu eżattament dan,” irrimarka.

Dwar MyGalileoDrone & MyGalileoSolution
MyGalileoSolution u MyGalileoDrone huma t-tkomplija tal-kompetizzjoni ta’ suċċess
MyGalileoApp. Il-kompetizzjonijiet, li damu għaddejjin aktar minn 6 xhur, kienu jinkludu diversi
sensiliet ta’ rieżamijiet mal-GSA, esperti tas-suq u tat-teknoloġija, u t-timijiet irċevew mentoraġġ
dwar varjetà ta’ suġġetti. Waslu aktar minn 600 applikazzjoni għaż-żewġ kompetizzjonijiet u
eventwalment 80 negozju ġdid ġew appoġġati mill-GSA biex iwettqu l-ħolma tagħhom.
It-timijiet ġew minn diversi postijiet fl-Ewropa u jirrappreżentaw kemm l-akkademja kif ukoll lindustrija. Dawn jinkludu negozji ġodda u SMEs minn spettru wiesa’ ta’ segmenti tas-suq. Ilġabra totali ta’ premjijiet tal-kompetizzjonijiet hija ta’ EUR 1.7 miljun, inkluż il-premjijiet il-kbar
għall-aqwa timijiet u premjijiet iżgħar għal soluzzjonijiet ta’ kwalifika. Il-kontestanti ġew evalwati
abbażi ta’ kriterji bħall-innovazzjoni, ir-rilevanza ta’ Galileo, il-potenzjal tas-suq u l-fattibbiltà talimplimentazzjoni tal-ideat.

Dwar Jum l-Intraprenditorija
Jum l-Intraprenditorija, ospitat mill-GSA fit-2 ta’ Marzu, huwa wieħed mill-ewwel avvenimenti
mnedija taħt il-kappa tal-inizjattiva CASSINI. L-avveniment ta’ nofs ġurnata huwa wieħed minn
ħafna attivitajiet li ġejjin li se jiġu ospitati mill-GSA, bil-għan li tiġi appoġġata l-intraprenditorija
billi jiġu pprovduti opportunitajiet għall-imprendituri u l-innovaturi.
L-avveniment għandu l-għan li jippromwovi ideat kreattivi bbażati fuq l-EGNSS u opportunitajiet
ta’ negozju li jħalli l-qligħ, li jqajjem sensibilizzazzjoni dwar ir-rwol tal-ispazju downstream filkisba tal-għanijiet u l-prijoritajiet komuni tal-UE, u li jipprovdi pjattaforma ta’ networking għallpartijiet interessati kollha.

Dwar l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA), hija l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea inkarigata mill-ġestjoni
tal-operazzjonijiet, tas-sigurtà u tal-provvista ta’ servizzi għas-Sistemi Globali ta’ Navigazzjoni
bis-Satellita (GNSS), Galileo u EGNOS. Permezz tal-ħidma tagħha mal-partijiet ikkonċernati,
mal-industrija, mal-fornituri tas-servizzi u mal-komunitajiet tal-utenti, il-GSA tiżgura l-ogħla
redditu fuq l-investiment Ewropew fil-GNSS, timmultiplika l-benefiċċji tal-applikazzjonijiet
spazjali għaċ-ċittadini u n-negozji Ewropej, tagħti spinta lill-innovazzjoni u lill-kompetittività, u
tiżgura tkabbir ekonomiku sostenibbli. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit web tal-GSA.
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