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11 фирми, обещаващи да предизвикат революция в технологичното бъдеще на Европа 

чрез силата на космоса. 

 

Стартиран през септември 2021 г. като част от инициативата на Европейската комисия CASSINI 

и с над 1 милион евро награден фонд, #myEUspace е един от най-големите конкурси, 

организирани някога от EUSPA. 

 

Новатори и предприемачи бяха изправени пред предизвикателството да разработят и 

комерсиализират продукти/приложения, които използват данни и услуги от Космическата 

програма на ЕС. Въпреки че решенията са от различни сектори, например услуги, базирани на 

местоположение, интелигентна мобилност, геоматика и интелигентно земеделие, в основата на 

всички тях е използването на данни от „Галилео“ или „Коперник“, както и на синергията между 

двете. 

 

Резултатите от конкурса бяха обявени по време на Деня на предприемачеството — събитие, 

организирано в централата на EUSPA в Прага. 43-те ускорени стартиращи фирми имаха 

възможността да направят кратки презентации пред някои от водещите европейски рискови 

капиталисти, както и пред генералния директор на ГД DEFIS Тимо Песонен. 

 

„С инициативата CASSINI ние подкрепяме иновациите и растежа, за да дадем шанс на многото 

неразпознати таланти в Европейския съюз. Приложенията, представени днес по време на Деня 

на предприемачеството в EUSPA, са сигурно доказателство за това какво може да се постигне, 

когато комбинираме предприемачески дух, иновации и космически данни на ЕС“, заяви Тимо 

Песонен. 

 

„Космическите данни и услуги стимулират иновациите и позволяват създаването на 

революционни технологии в широк спектър от сектори“, разказва изпълнителният директор на 

EUSPA Родриго да Коста. „Стартиращите фирми бяха особено ентусиазирани в това да приемат 

потенциала, предлаган от Космическата програма на ЕС. Бих искал да поздравя победителите, 

а също и участниците за усилията, които положиха.'“ 

 

След церемонията по награждаването в Деня на предприемачеството, EUSPA има 

удоволствието да обяви публично победителите в конкурса #myEUspace: 

 

По време на Процедура 1 иноваторите трябваше да развият своята теоретична идея в прототип: 

 

- SANGENE: интегриран пасивен радар, базиран на GNSS, за откриване и първо 

локализиране на препятствия 

- EO4ART: уеб приложение за артистични и персонализирани продукти, базирани на 

сателитни изображения, получени в конкретна област на интерес 

- ALTIWAVE: получени от сателит регионални височини на вълните за морския енергиен 

сектор 

- Master Map: автоматично състояние на пътните карти за оптимизиране на поддръжката 

EUSPA обявява победителите в конкурса 

#myEUspace! 

 EUSPA/PR/21/01 Прага, 2 юни 2022 г. 

https://www.euspa.europa.eu/
https://www.facebook.com/EU4Space/
https://www.linkedin.com/company/euspa
https://twitter.com/EU4Space
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.youtube.com/euspa


EUSPA СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ 

www.euspa.europa.eu 
Информацията подлежи на декларация за отказ от отговорност, уведомление за авторско 
право и защита на личните данни. 

 
 

 

- VirtualCrop: приложение за устойчиво прецизно земеделие, което превръща 

телефоните в инструменти за събиране на данни и анализ 

- RIGOROUS: ефективно и ефикасно разработване и внедряване на решения, базирани 

на използване на алгоритми с интензивна случайност за оптимизиране на маршрути в 

почти реално време 

…докато по време на Процедура 2 иноваторите трябваше да превърнат съществуващия си 

прототип в продукт и да го пуснат на пазара: 

 

- C-ITS Platform: C-ITS платформа за повишаване на пътната безопасност, захранвана от 

„Галилео“ и „Коперник“ 

- E20.Green: интелигентна платформа, захранвана от GNSS, AI, EO и IoT, която позволява 

на фирмите за управление на голф игрища и градски зелени пространства да управляват 

ефективно активи, операции и земя 

- SPAI: решение за лесно интегриране на сателитни анализи в работните практики на 

потребители (експерти и неексперти), извличайки стойността на EO чрез AI без усилие 

- SOILSPECT: автоматично наблюдение на слягането на земята на строителни обекти 

- Agricircle: табло за управление на резултатите от регенеративно селско стопанство 

 

 

Прочетете повече тук 

 

Информация за Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) 

Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) предоставя безопасни и 

сигурни европейски спътникови навигационни услуги, насърчава пазарната реализация на 

данните и услугите на „Галилео“, EGNOS и „Коперник“, и координира предстоящата програма на 

ЕС за правителствени сателитни комуникации GOVSATCOM. EUSPA отговаря за акредитацията 

на сигурността на всички компоненти на космическата програма на ЕС. Чрез насърчаване на 

развитието на иновативен и конкурентоспособен космически сектор и ангажиране с цялата 

космическа общност на ЕС, EUSPA допринася за Европейския зелен пакт и цифровия преход, 

за безопасността и сигурността на Съюза и неговите граждани, като същевременно укрепва 

неговата автономност и устойчивост. 

 

За допълнителна информация: 

Мари Менар, служител по комуникациите на EUSPA: Marie.Menard@euspa.europa.eu  

Тел.: +420 237 766 627    -    Мобилен телефон +420 602 619 776 
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