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Indkaldelsen til en værdi af 48,1 millioner euro, der er rettet mod SMV'er, den akademiske verden
og offentlige aktører, har bl.a. til formål at styrke downstreamkapaciteten og modernisere EU's
offentlige sektor ved at tilbyde banebrydende løsninger baseret på Galileo, Copernicus, EGNOS
og GOVSATCOM.
Horisont Europa er Den Europæiske Unions vigtigste finansieringsprogram for forskning og innovation.
Det fremmer videnskabelig topkvalitet, frembringer viden og teknologier og skaber det rette miljø til at
omsætte gode idéer til produkter og tjenester, der vil skabe arbejdspladser og skabe bæredygtig vækst
i vores økonomi.
EUSPA offentliggjorde sin anden indkaldelse af forslag under Horisont Europa til en samlet værdi af
48,1 millioner euro for at stimulere udviklingen af innovative downstreamrumapplikationer. Indkaldelsen
vil fremhæve merværdien af data og tjenester fra EU's rumprogram, nemlig Galileo, EGNOS og
Copernicus.
Den vil fokusere på centrale områder, herunder brugen af Galileo og EGNOS i applikationer for
intelligent mobilitet samt sammenkoblingen af Copernicusdata med kunstig intelligens for at sætte skub
i den europæiske dataøkonomi og bidrage til at modernisere EU's offentlige sektor. For første gang vil
indkaldelsen søge at levere Satcom-brugstilfælde baseret på det kommende GOVSATCOM-system.
Indkaldelsen er en enestående mulighed for de efterfølgende led i den europæiske rumindustri,
herunder SMV'er og den akademiske verden, men også for offentlige aktører (f.eks. regionale og/eller
lokale myndigheder, infrastrukturleverandører, civilbeskyttelsesorganisationer osv.) for at udvikle nye,
innovative, rumbaserede applikationer i EU, der giver kommercielle og sociale fordele.
Nedenfor ses fordelingen af midlerne pr. emneområde:
•
•

EGNSS-applikationer til intelligent mobilitet (innovationsaktion), 9,5 mio. EUR
Den offentlige sektor som Galileo- og/eller Copernicusbruger (prækommercielle
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(innovationsaktion), 9,6 mio. EUR
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•

Storstilet anvendelse af Copernicusdata med kunstig intelligens og højtydende
databehandlingscenter (forsknings- og innovationsaktion), 9,6 mio. EUR
Udformning af rumbaserede downstreamapplikationer med internationale partnere

•

Udvikling
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Besøg EU's portal for finansierings- og udbudsmuligheder for at få detaljerede oplysninger om EUSPAindkaldelsen og de tilgængelige emner.
Ansøgningsfristen er den 2. marts 2023.

www.euspa.europa.eu
Oplysningerne er underlagt en ansvarsfraskrivelse, meddelelse om ophavsret og beskyttelse af
personoplysninger.

PRESSEMEDDELELSE FRA EUSPA
Om Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA)
Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA) leverer sikre europæiske
satellitnavigationstjenester, fremmer kommercialiseringen af data og tjenester fra Galileo, EGNOS og
Copernicus, koordinerer EU's kommende statslige satellitkommunikationsprogram, GOVSATCOM, og
er fra 2023 ansvarlig for driften af programmets kontaktpunkt for overvågning og sporing i rummet
(SST). EUSPA er ansvarlig for sikkerhedsgodkendelsen af alle komponenterne i EU's rumprogram.
Gennem sin udvikling af en innovativ og konkurrencedygtig rumsektor og sit samarbejde med hele EU's
rumfællesskab bidrager EUSPA til den europæiske grønne pagt og digitale omstilling, til Unionens
sikkerhed, autonomi og modstandsdygtighed og til alle EU-borgeres tryghed og beskyttelse.
Hvis du ønsker mere information:
Marie Ménard, kommunikationsmedarbejder ved
EUSPA Marie.Menard@euspa.europa.eu
Tlf.: +420 237 766 627– mobilnr.: +420 602 619 776

www.euspa.europa.eu
Oplysningerne er underlagt en ansvarsfraskrivelse, meddelelse om ophavsret og beskyttelse af
personoplysninger.

