SPOROČILO ZA JAVNOST AGENCIJE
ZA EVROPSKI GNSS

Agencija za evropski GNSS (GSA) z velikim veseljem predstavlja zmagovalce letošnjih
tekmovanj MyGalileoSolution in MyGalileoDrone. Po živahni razpravi je žirija izbrala
zmagovalne ekipe v obeh tekmovanjih, in sicer ne samo na podlagi njihove inovativne
uporabe ključnih dejavnikov razlikovanja sistema GALILEO, temveč tudi njihovega
tržno usmerjenega pristopa in zmogljivosti za širšo uporabo. Zmagovalne ekipe so bile
razglašene na dan podjetništva, ki ga je 2. marca gostila agencija GSA. In zmagovalci
so ...
Prvo nagrado v tekmovanju MyGalileoDrone je prejela ekipa Abzero (Italija) za Nautilus –
edinstveno rešitev za sledenje samostojne dostave medicinskega blaga. Drugo nagrado je
prejela ekipa Spectralight (Poljska) za SpectraDrone, napravo, namenjeno rekreaciji na
prostem. Tretjo nagrado je prejela ekipa ThunderFly (Češka) za TF-ATMON – sistem za
izvajanje meritev in-situ v atmosferi, medtem ko je četrta nagrada šla ekipi Raytrack (Španija)
za 5GBeamCheck – brezpilotna zračna vozila za preverjanje anten 5G. Zmagovalna ekipa je
dobila nagrado 100 000 EUR, drugouvrščena 60 000 EUR, tretjeuvrščena 40 000 EUR in
četrtouvrščena ekipa 30 000 EUR.
V tekmovanju MyGalileoSolution je prvo mesto na stopnji 1 (od ideje do prototipa) zasedla ekipa
VisionAnchor (Slovenija) za prvi sistem za videospremljanje ladijskih sider na svetu , drugo
mesto je zasedla ekipa BitPet (Norveška) za mobilno igro v razširjeni resničnosti, kjer vsak
igralec skrbi za digitalno hišno žival, ter tretje mesto BeeLive (Grčija) za čebelarsko orodje za
sprejemanje odločitev in družbeno mreženje na osnovi naprav GNSS. Na stopnji 2 (od prototipa
do izdelka) je prvo mesto zasedla ekipa 10Lines (Estonija) za rešitev za samodejno
označevanje parkirnih mest, drugo mesto ekipa V-Labs (Švica) za prikaz, meritve in
spreminjanje geoprostorskih podatkov v razširjeni resničnosti ter tretje mesto ekipa Lympik
Oculus (Avstrija) za aplikacijo za športno analizo. MyGalileoSolution je največje tekmovanje, ki
ga je kdaj koli organizirala agencija GSA, z nagradnim skladom v višini skoraj 1,5 milijona EUR,
razdeljenim med 50 ekip, vključno s šestimi finalisti in nagradami med 15 000 in 60 000 EUR.

Spodbujanje uporabe satelitskega sistema Galileo
Na dnevu podjetništva so najboljše ekipe iz obeh tekmovanj predstavile svoje izdelke in zamisli,
nakar so bili izbrani zmagovalci in podeljene nagrade.
„Letošnje tekmovanje je bilo izvrstno, zato vsem tekmovalcem iskreno čestitam za zmago,“ je
dejal izvršni direktor agencije GSA Rodrigo da Costa. „Tekmovanji MyGalileoSolution in
MyGalileoDrone imata pomembno vlogo pri spodbujanju uporabe satelitskega sistema Galileo
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v širšem obsegu tržnih segmentov. Ključna vloga agencije GSA in Agencije Evropske unije za
vesoljski program (EUSPA) v prihodnosti je povečati konkurenčnost industrije EU na koncu
proizvodne verige s podporo inovatorjem, MSP in zagonskim podjetjem. Omenjeni t ekmovanji
nam to omogočata,“ je dejal.

Več o tekmovanjih MyGalileoDrone in MyGalileoSolution
Tekmovanji MyGalileoSolution in MyGalileoDrone sta nadaljevanje uspešnega tekmovanja
MyGalileoApp. Tekmovanji sta potekali več kot šest mesecev. Prijave so v več krogih pregledali
agencija GSA ter tržni in tehnološki strokovnjaki, ekipe pa so bile deležne tudi mentorstva na
različnih področjih. V obeh tekmovanjih smo skupno prejeli več kot 600 prijav, 80 zagonskih
podjetij pa je dobilo podporo agencije za uresničitev njihovih sanj.
Ekipe so se prijavile iz različnih delov Evrope ter predstavljajo znanost in industrijo. Vključujejo
zagonska podjetja in MSP iz širokega spektra tržnih segmentov. Skupni nagradni sklad
tekmovanj znaša 1,7 milijona EUR, vključno z glavnimi nagradami za najboljše ekipe in
manjšimi nagradami za dobre rešitve. Tekmovalce se je ocenjevalo na podlagi naslednjih meril:
inovacija, ustreznost rešitev za satelitske sisteme Galileo, tržni potencial in dejanska izvedljivost
zamisli.

O dnevu podjetništva
Dan podjetništva, ki ga 2. marca gosti agencija GSA, je eden od prvih dogodkov, ki so bili
izvedeni v sklopu pobude CASSINI. Poldnevni dogodek je samo ena od mnogih prihajajočih
dejavnosti, ki jih pripravlja agencija GSA in so namenjene podpori podjetništva z zagotavljanjem
priložnosti za podjetnike in inovatorje.
Dogodek je namenjen spodbujanju kreativnih zamisli in donosnih poslovnih priložnosti na
področju evropskega globalnega navigacijskega satelitskega sistema, ozaveščanju o vlogi
vesoljskega sektorja na koncu prodajne verige pri doseganju skupnih ciljev in prednostnih nalog
EU ter omogočanju platforme za mreženje vseh deležnikov.

O Agenciji za evropski GNSS (GSA)
Agencija za evropski GNSS (GSA) je agencija Evropske unije, odgovorna za upravljanje
operacij, varnost in zagotavljanje storitev za evropske globalne satelitske navigacijske sisteme
(GNSS), Galileo in EGNOS. S sodelovanjem z različnimi deležniki, industrijo, ponudniki storitev
in skupnostmi uporabnikov skrbi za najvišjo donosnost naložb v evropski GNSS, povečuje
koristi vesoljskih aplikacij za evropske državljane in podjetja, spodbuja inovacije in
konkurenčnost ter zagotavlja trajnostno gospodarsko rast. Za več informacij obiščite spletišče
agencije GSA.
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