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Europeiska byrån för GNSS (GSA) söker rådgivande experter för bland annat
bedömning av ansökningar om EU-finansiering, inklusive anbud, bidrag och priser,
och övervakning av EU-finansierade projekt och kontrakt. Klicka här för mer
information och för att ladda ner förslagsinfordran.
I denna förslagsinfordran söker GSA personer med omfattande sakkunskap och
yrkeserfarenhet inom flyg- och rymdteknik, utöver inom områdena rymdtillämpningar inom
transport, jordbruk och livsmedel, miljö och klimatförändringar samt energi. Andra
områden som är av intresse inbegriper informationssamhället, innovation och utveckling
inom rymdtillämpningar, skydd och säkerhet, ekonomisk analys och entreprenörskap,
kommunikation och marknadsföring, kvalitet, produkt- och säkerhetsgaranti,
konfigurationsledning och rättsvetenskap.

Skicka in din ansökan
Förslagsinfordran riktar sig till enskilda personer som är medborgare i ett EU-land,
Schweiz eller Norge. Juridiska personer kan normalt inte ansöka. Berörda parter
uppmanas
att
skicka
in
en
intresseanmälan
till
följande
adress:
callforexperts@gsa.europa.eu.
• I förslagsinfordran anges det vilka handlingar som ska lämnas in.
Utifrån de inkomna intresseanmälningarna kommer GSA att upprätta en förteckning över
intresserade experter. Vid behov kommer GSA att konsultera förteckningen och tilldela
den lämpligaste experten ett kontrakt för den uppgift som ska utföras.

Förteckningen är giltig i 5 år
Uppgifterna kan komma att utföras i GSA:s lokaler eller, på GSA:s begäran, på distans
med hjälp av elektroniska kommunikationsverktyg. Det kan också hända att de behöver
utföras på andra platser, vilket ska specificeras i kontrakten.
Den förteckning som denna förslagsinfordran utmynnar i kommer att vara giltig i fem år
från och med offentliggörandet av förslagsinfordran på GSA:s webbplats. Berörda parter
kan skicka in en intresseanmälan när som helst före de sista tre månaderna då
förteckningen är giltig. Klicka här för mer information.

WWW.GSA.EUROPA.EU
Denna information omfattas av en ansvarsfriskrivning, meddelande om upphovsrätt och skydd av
personuppgifter.
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Om Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Som officiellt tillsynsorgan för Europeiska unionen förvaltar Europeiska byrån för GNSS (GSA)
allmänintresset i samband med de europeiska GNSS-programmen. GSA:s uppdrag är att
stödja Europeiska unionens mål och uppnå högsta möjliga avkastning på de europeiska
GNSS-investeringarna, i form av fördelar för användarna och ekonomisk tillväxt och
konkurrenskraft. Besök GSA:s webbplats för mer information.
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