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VKEdele, akadeemilistele ringkondadele ja avaliku sektori osalejatele suunatud 48,1 miljoni
eurose projektikonkursi eesmärk on muu hulgas suurendada kosmoseteenuste sektori
suutlikkust ja kaasajastada ELi avalikku sektorit, pakkudes tipptasemel lahendusi, mis
põhinevad sellistel süsteemidel ja programmidel nagu Galileo, Copernicus, EGNOS ja
GOVSATCOM.
Programm „Euroopa horisont“ on Euroopa Liidu peamine rahastusprogramm teadusuuringute ja
innovatsiooni toetamiseks. See aitab viia teaduse tipptasemele, luua teadmisi ja tehnoloogiat ning
tagab sobiva keskkonna, et suurepärastest ideedest saaksid tooted ja teenused, mis loovad töökohti ja
võimaldavad kestlikku majanduskasvu.
Järgides oma missiooni viia kosmoseteenused vastavusse kasutajate vajadustega, avaldas EUSPA
programmi „Euroopa horisont“ raames teise projektikonkursi koguväärtusega 48,1 miljonit eurot, et
anda tõuge kosmoseteenuste uuenduslike rakenduste väljatöötamiseks. Konkursikutse loob
lisaväärtust ELi kosmoseprogrammi andmetele ja teenustele – Galileole, EGNOSele ja Copernicusele.
Selles on põhirõhk peamistel valdkondadel, sh Galileo ja EGNOSe kasutamisel aruka liikuvuse
rakendustes, samuti Copernicuse andmete ühendamisel tehisintellektiga, et edendada Euroopa
andmepõhist majandust ja aidata ajakohastada ELi avalikku sektorit. Esimest korda püütakse
konkursikutses esitada Euroopa satelliitside kasutusmallid, mis põhinevad tulevasel GOVSATCOMi
süsteemil.
Projektikonkurss annab Euroopa kosmoseteenuste sektorile, sh VKEdele ja akadeemilistele
ringkondadele, aga ka avaliku sektori osalejatele (nt piirkondlikud ja/või kohalikud omavalitsused,
taristupakkujad, kodanikukaitseorganisatsioonid jne) ainulaadse võimaluse töötada ELis välja
uuenduslikke kosmosepõhiseid rakendusi, mis toovad majanduslikku ja sotsiaalset kasu.
Allpool on esitatud vahendite jaotus teemavaldkondade kaupa:
•
•

EGNSSi rakendused aruka liikuvuse jaoks (innovatsioonimeede), 9,5 miljonit eurot
Avalik sektor kui Galileo ja/või Copernicuse kasutaja (kommertskasutusele eelnev

•

•

Copernicuse programmi kosmoseteenuste rakendused ja Euroopa andmepõhine
majandus (innovatsioonimeede), 9,6 miljonit eurot
Copernicuse andmete ulatuslik kasutuselevõtt tehisintellekti ja kõrgjõudlusega
andmetöötluse abil (teadus- ja innovatsioonimeede), 9,6 miljonit eurot
Kosmoseteenuste rakenduste kavandamine koos rahvusvaheliste partneritega

•

GOVSATCOMi teenuse arendamine ja tutvustamine (teadus- ja innovatsioonimeede),

•

hange), 5,2 miljonit eurot

(teadus- ja innovatsioonimeede), 5,1 miljonit eurot
9,1 miljonit eurot

Üksikasjalik teave EUSPA konkursikutse ja teemavaldkondade kohta on ELi rahastamis- ja
hankevõimaluste portaalis.
Taotluste esitamise tähtpäev on 2. märts 2023.
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Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (EUSPA) osutab ohutuid ja turvalisi Euroopa
satelliitnavigatsiooniteenuseid, edendab Galileo, EGNOSe ja Copernicuse andmete ja teenuste
turustamist, koordineerib ELi valitsuste satelliitside programmi GOVSATCOM ning vastutab alates
2023. aastast kosmose jälgimise ja seire (SST) operatiivteenuse eest. EUSPA vastutab kõigi liidu
kosmoseprogrammi komponentide turvalisuse akrediteerimise eest. Soodustades innovatiivse ja
konkurentsivõimelise kosmosesektori arengut ning kaasates kogu ELi kosmosekogukonda, aitab
EUSPA kaasa Euroopa rohelisele kokkuleppele ja digiüleminekule ning liidu ja selle kodanike ohutusele
ja julgeolekule, tugevdades samas liidu autonoomiat ja vastupanuvõimet.
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