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Az Európai GNSS Ügynökség (GSA) szakértőket keres az Ügynökség
tevékenységének támogatására többek között az uniós finanszírozás iránti
kérelmek – pályázatok, vissza nem térítendő támogatások és díjak – értékelésével,
valamint az uniós finanszírozású projektek és szerződések nyomon követésével
kapcsolatos tanácsadás terén. További információkért és a felhívás letöltéséhez
kattintson ide.
Ezen pályázati felhívás keretében a GSA olyan személyeket keres, akik a közlekedés, a
mezőgazdaság és az élelmiszeripar, a környezetvédelem, az éghajlatváltozás és az
energiaügy területén igénybe vett űrkutatási alkalmazások mellett magas szintű
szakértelemmel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek az űrtechnológia és a
repüléstechnika területén. További számba vehető, kapcsolódó területek: az információs
társadalom, az űrkutatási alkalmazások innovációja és fejlesztése, a biztonság és a
védelem, a gazdasági elemzés és a vállalkozói készség, a kommunikáció és a marketing,
a minőség, a termék- és biztonságbiztosítás, a konfigurációkezelés és a jog.

Pályázat benyújtása
A pályázati felhívás olyan magánszemélyeknek szól, akik valamely európai uniós
tagállam, Svájc vagy Norvégia állampolgárai. A jogi személyek általában nem jogosultak
pályázni. Az érdeklődők szándéknyilatkozatukat a következő címre nyújthatják be:
callforexperts@gsa.europa.eu ;
• A benyújtandó dokumentumok felsorolása a pályázati felhívásban található.
A beérkezett szándéknyilatkozatok alapján a GSA összeállítja az érdeklődő szakértők
listáját. Szükség esetén a GSA a listáról kiválasztja az elvégzendő feladathoz
legmegfelelőbb szakértőt és szerződést köt vele.

A lista 5 évig érvényes
A feladatokat a GSA székhelyén vagy – a GSA kérésére – elektronikus kommunikációs
eszközök segítségével távolról is el lehet végezni. Előfordulhat, hogy feladatokat a
szerződésekben meghatározandó más helyszíneken is kell végezni.
Az e pályázati felhívás alapján létrejött lista a felhívás GSA honlapján való közzétételétől
számított öt évig lesz érvényes. Az érdeklődők a lista érvényességének utolsó három
hónapja előtt bármikor benyújthatnak szándéknyilatkozatot. Bővebb információért
kattintson ide.
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Az Európai GNSS Ügynökségről (GSA)
Az Európai Unió hivatalos szabályozó ügynökségeként az Európai GNSS Ügynökség (GSA)
igazgatja az európai GNSS-programokkal kapcsolatos közérdekeket. A GSA küldetése, hogy
támogassa az Európai Unió célkitűzéseit, és elérje a felhasználóknak nyújtott előnyök,
valamint a gazdasági növekedés és a versenyképesség szempontjából az európai GNSSberuházások lehető legnagyobb mértékű megtérülését. Bővebb információ a GSA weboldalán
található.
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