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Výzva, na kterou bylo vyčleněno 48,1 milionu EUR, cílí na malé a střední podniky (MSP), 
akademickou obec a veřejné subjekty. Jejím cílem je podpořit špičková řešení využívající 
Galileo, EGNOS, Copernicus a GOVSATCOM, a tím posílit průmysl a modernizovat veřejný 
sektor EU. 
 
Horizont Evropa je klíčovým programem Evropské unie pro financování výzkumu a inovací. Podporuje 
vědeckou vyspělost, přispívá k získávání poznatků a vývoji technologií a vytváří vhodné prostředí pro 
přeměnu skvělých nápadů na výrobky a služby, jež vytvoří pracovní místa a přinesou do našeho 
hospodářství udržitelný růst. 
 
Agentura EUSPA, věrná svému poslání „propojovat vesmír s potřebami uživatelů“, zveřejnila 2. výzvu 
v rámci programu Horizont Evropa s celkovým rozpočtem 48,1 milionu EUR, jejímž cílem je podnítit 
vývoj inovativních kosmických projektů. Výzva zviditelní přidanou hodnotu dat a služeb Kosmického 
programu EU, konkrétně systémů Galileo, Copernicus a EGNOS. 
 
Zaměří se na klíčové oblasti včetně využití systémů Galileo a EGNOS v aplikacích inteligentní mobility, 
jakož i na spojení dat programu Copernicus s umělou inteligencí s cílem posílit evropskou datovou 
ekonomiku a pomoci modernizovat veřejný sektor EU. Poprvé bude cílem výzvy také využívání satelitní 
komunikace prostřednictvím připravovaného systému GOVSATCOM. 
 
Tato výzva je jedinečnou příležitostí pro evropský vesmírný průmysl, včetně malých a středních podniků 
a akademické obce, ale také pro veřejné subjekty (např. regionální a/nebo místní orgány, poskytovatele 
infrastruktury, organizace civilní ochrany atd.), aby vyvinuly nové inovativní aplikace EU založené na 
vesmíru, které přinesou komerční a sociální výhody.  
 
Finanční prostředky budou rozděleny podle tematických oblastí takto: 
 
• aplikace inteligentní mobility založené na EGNSS (inovace): 9,5 milionu EUR, 
• veřejný sektor jako uživatel systémů Galileo a/nebo Copernicus (zadávání veřejných 

zakázek v předobchodní fázi): 5,2 milionu EUR, 
• Navazující aplikace programu Copernicus a evropská datová ekonomika (inovace): 

9,6 milionu EUR, 
• rozsáhlé využívání dat ze systému Copernicus pomocí umělé inteligence a vysoce 

výkonné výpočetní techniky (výzkum a inovace): 9,6 milionu EUR, 
• navrhování vesmírných aplikací ve spolupráci s mezinárodními partnery (výzkum a 

inovace): 5,1 milionu EUR, 
• vývoj a předvedení systému GOVSATCOM (výzkum a inovace): 9,1 milionu EUR. 

 
Více informací o výzvě agentury EUSPA a příslušných tématech naleznete na portálu EU pro 
financování a nabídková řízení. 

 
Uzávěrka pro podání návrhů je 2. března 2023. 
 
  

Druhá výzva agentury EUSPA v rámci programu 
Horizont Evropa se zaměřuje na pozorování Země 
EUSPA/PR/22/10 V Praze dne 8. listopadu 2022 
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O Agentuře Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) 
Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) nabízí bezpečné a zabezpečené služby 
evropské družicové navigace, podporuje komerční využití dat a služeb programů Galileo, EGNOS 
a Copernicus, koordinuje program EU pro družicovou komunikaci v rámci státní správy (GOVSATCOM) 
a od roku 2023 bude působit jako kontaktní místo programu pro pozorování a sledování vesmíru (SST). 
Agentura EUSPA je zodpovědná za bezpečnostní akreditaci všech složek Kosmického programu EU. 
Prostřednictvím podpory vývoje inovativního a konkurenceschopného kosmického odvětví a díky 
spolupráci s celou komunitou EU v této oblasti agentura EUSPA přispívá k Zelené dohodě pro Evropu 
a digitální transformaci i bezpečnosti Unie a jejích občanů a současně posiluje autonomii a odolnost 
EU. 
 
 
Bližší informace vám poskytne: 

Marie Ménard, pracovnice agentury EUSPA pro komunikaci  

Marie.Menard@euspa.europa.eu 

Tel. +420 237 766 627 – mobil +420 602 619 776 
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