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Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 48,1 εκατομμυρίων ευρώ που απευθύνεται στις 
ΜΜΕ, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους δημόσιους φορείς αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, 
στην ενίσχυση των ικανοτήτων των κατάντη τομέων και στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου 
τομέα της ΕΕ, προσφέροντας λύσεις αιχμής με βάση το Galileo, το Copernicus, το EGNOS και 
το GOVSATCOM. 
 
Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» αποτελεί το κυριότερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την 
έρευνα και την καινοτομία. Το πρόγραμμα προωθεί την επιστημονική αριστεία, παράγει γνώση και 
τεχνολογίες και παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για τη μετατροπή σπουδαίων ιδεών σε προϊόντα και 
υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα φέρουν βιώσιμη ανάπτυξη στην οικονομία 
μας. 
 
Παραμένοντας πιστός στην αποστολή του να «συνδέει το διάστημα με τις ανάγκες των χρηστών», ο 
EUSPA δημοσίευσε τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», συνολικής αξίας 48,1 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την τόνωση της ανάπτυξης καινοτόμων 
δευτερογενών διαστημικών εφαρμογών. Η πρόσκληση θα προωθήσει τα δεδομένα και τις υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα των συστημάτων 
Galileo, EGNOS και Copernicus. 
 
Θα επικεντρωθεί στους βασικούς τομείς, μεταξύ άλλων στη χρήση του Galileo και του EGNOS σε 
εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας, καθώς και στη συγχώνευση των δεδομένων του Copernicus με την 
τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων και τη συμβολή στον 
εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα της ΕΕ. Για πρώτη φορά, η πρόσκληση θα επιδιώξει τη δημιουργία 
περιπτώσεων χρήσης δορυφορικών επικοινωνιών με βάση το επικείμενο σύστημα GOVSATCOM. 
 
Η πρόσκληση αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ευρωπαϊκή κατάντη διαστημική βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και των δημόσιων φορέων 
(π.χ. περιφερειακών και/ή τοπικών αρχών, παρόχων υποδομών, οργανώσεων πολιτικής προστασίας 
κ.λπ.) για την ανάπτυξη στην ΕΕ νέων καινοτόμων διαστημικών εφαρμογών, οι οποίες θα αποφέρουν 
εμπορικά και κοινωνικά οφέλη. 
 
Δείτε παρακάτω την ανάλυση της κατανομής των κονδυλίων ανά θεματικό τομέα: 
 
• Εφαρμογές EGNSS για την έξυπνη κινητικότητα (δράση καινοτομίας), 9,5 εκατομμύρια 

ευρώ 
• Ο δημόσιος τομέας ως χρήστης του Galileo ή/και του Copernicus (προ-εμπορικές 

δημόσιες συμβάσεις), 5,2 εκατομμύρια ευρώ 
• Κατάντη εφαρμογές Copernicus και η ευρωπαϊκή οικονομία δεδομένων (δράση 

καινοτομίας), 9,6 εκατομμύρια ευρώ 
• Αξιοποίηση των δεδομένων μεγάλης κλίμακας του Copernicus με χρήση της 

τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC) (δράση 
έρευνας και καινοτομίας), 9,6 εκατομμύρια ευρώ 

• Σχεδιασμός κατάντη διαστημικών εφαρμογών σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους 
(δράση έρευνας και καινοτομίας), 5,1 εκατομμύρια ευρώ 

• Ανάπτυξη και επίδειξη υπηρεσιών του GOVSATCOM (δράση έρευνας και καινοτομίας), 
9,1 εκατομμύρια ευρώ 
 

Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών 
για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών του EUSPA και τις 

Η γεωσκόπηση στο επίκεντρο της 2ης πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων του EUSPA για το πρόγραμμα «Ορίζων» 
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διαθέσιμες θεματικές ενότητες. 
 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 2 Μαρτίου 2023. 
 
Πληροφορίες για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα 
(EUSPA) 
Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) παρέχει ασφαλείς 
ευρωπαϊκές υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης, προωθεί την εμπορική εκμετάλλευση των δεδομένων 
και των υπηρεσιών των προγραμμάτων Galileo, EGNOS και Copernicus, συντονίζει το πρόγραμμα της 
ΕΕ για τις κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες GOVSATCOM. Από το 2023 είναι επιφορτισμένος 
με τη λειτουργία του γραφείου υποστήριξης του προγράμματος για την επιτήρηση και παρακολούθηση 
του διαστήματος (SST). Ο EUSPA είναι αρμόδιος για τη διαπίστευση ασφάλειας όλων των συνιστωσών 
του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ. Ευνοώντας την ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ανταγωνιστικού 
διαστημικού τομέα και συμπράττοντας με το σύνολο της διαστημικής κοινότητας της ΕΕ, ο EUSPA 
συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στην ψηφιακή μετάβαση και στην ασφάλεια και την 
προστασία της Ένωσης και των πολιτών της, ενώ ενισχύει ταυτόχρονα την αυτονομία και την 
προσαρμοστικότητά της. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 

Marie Ménard, υπεύθυνη επικοινωνίας του EUSPA 

Marie.Menard@euspa.europa.eu 

Τηλ.: +420 237 766 627 - κινητό: +420 602 619 776 
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