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Eiropas GNSS aģentūra (GSA) meklē ekspertus, kas palīdzēs Aģentūrai, cita starpā
izvērtējot pieteikumus ES finansējuma saņemšanai, tostarp konkursus, dotācijas
un godalgas, kā arī uzraugot ES finansētos projektus un līgumus. Lai uzzinātu
vairāk un lejupielādētu uzaicinājumu, noklikšķiniet šeit.
Šajā uzaicinājumā GSA meklē cilvēkus ar augsta līmeņa zināšanām un profesionālo
pieredzi aviācijas un kosmosa tehnoloģijās un inženierzinātnēs papildus kosmosa
lietojumiem transporta, lauksaimniecības un pārtikas, vides, klimata pārmaiņu un
enerģētikas jomā. Citas interešu jomas ir informācijas sabiedrība, inovācija un izaugsme
kosmosa lietojumos, drošums un drošība, ekonomiskā analīze un uzņēmējdarbība,
komunikācija un tirgvedība, kvalitāte, produktu un drošības nodrošināšana, konfigurācijas
pārvaldība un tiesību akti.

Iesniegt pieteikumu
Uzaicinājums ir adresēts personām, kas ir ES dalībvalsts, Šveices vai Norvēģijas pilsoņi.
Tiesību subjekti parasti nav tiesīgi pieteikties. Ieinteresētās personas tiek aicinātas
pieteikties: callforexperts@gsa.europa.eu;
• Skatiet uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par iesniedzamajiem dokumentiem.
Pamatojoties uz saņemtajiem ieinteresētības apliecinājumiem, GSA izveidos ieinteresēto
ekspertu sarakstu. Vajadzības gadījumā GSA iepazīsies ar sarakstu un piešķirs līgumu
ekspertam, kurš ir vispiemērotākais veicamajam uzdevumam.

Saraksts ir derīgs piecus gadus
Uzdevumus var veikt GSA telpās vai – pēc GSA pieprasījuma – attālināti, izmantojot
elektroniskos saziņas līdzekļus. Tie var būt jāveic arī citās vietās, kas jāprecizē līgumos.
Saraksts, kas izriet no šā uzaicinājuma, būs derīgs piecus gadus pēc uzaicinājuma
publicēšanas GSA tīmekļa vietnē. Ieinteresētās personas var iesniegt savu ieinteresētību
jebkurā laikā pirms saraksta derīguma termiņa beigām. Plašāku informāciju skatīt šeit.
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Par Eiropas GNSS aģentūru (GSA)
Eiropas GNSS aģentūra (GSA) kā oficiāla Eiropas Savienības regulatīvā aģentūra pārvalda
sabiedrības intereses saistībā ar Eiropas GNSS programmām. GSA pamatuzdevums ir
atbalstīt Eiropas Savienības mērķus un gūt vislielāko peļņu no Eiropas GNSS investīcijām,
kas izpaužas kā ieguvumi lietotājiem un ekonomiskā izaugsme un konkurētspēja. Plašāka
informācija ir pieejama GSA tīmekļa vietnē.
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