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11 uzņēmumi sola revolucionizēt Eiropas tehnoloģisko nākotni ar kosmosa spēku. 

 

#myEUspace, kas tika atklāts 2021. gada septembrī Eiropas Komisijas CASSINI iniciatīvas ietvaros, 

var iegūt vairāk nekā 1 miljonu eiro lielu naudas balvu, un tas ir viens no lielākajiem EUSPA jebkad 

rīkotajiem konkursiem. 

 

Inovatori un uzņēmēji tika aicināti izstrādāt un komercializēt produktus/lietotnes, kas izmanto datus un 

pakalpojumus no ES Kosmosa programmas. Lai gan risinājumi ietvēra dažādas nozares, piemēram, 

vietsaistītus pakalpojumus, viedo mobilitāti, ģeomātiku un viedo lauksaimniecību, to kopīgais pamats 

bija Galileo vai Copernicus datu izmantošana, kā arī abu sinerģijas līdzsvarošana. 

 

Konkursa rezultāti tika paziņoti EUSPA galvenajā mītnē Prāgā rīkotā pasākuma  — Uzņēmējdarbības 

dienas — ietvaros. 43 akselerētiem jaunuzņēmumiem bija iespēja uzstāties ar īsu paziņojumu dažu 

Eiropas vadošo riska kapitālistu, kā arī DEFIS ĢD ģenerāldirektora Timo Pesonen klātbūtnē. 

 

“Ar CASSINI iniciatīvu mēs atbalstām inovācijas un izaugsmi, lai sniegtu iespējas daudzajiem 

neizmantotajiem talantiem Eiropas Savienībā. Šodien, EUSPA Uzņēmējdarbības dienā prezentētie 

pieteikumi pārliecinoši apliecina, kādas ir sasniegumu iespējas, apvienojot uzņēmējdarbības garu, 

inovācijas un ES kosmosa datus,” paziņoja Timo Pesonen. 

 

“Kosmosa dati un pakalpojumi virza inovācijas un sniedz iespēju revolucionāru tehnoloģiju 

izmantošanai daudzās nozarēs,” stāsta EUSPA izpilddirektors Rodrigo da Kosta. “Jaunuzņēmumi ar 

īpašu entuziasmu ir izmantojuši ES Kosmosa programmas piedāvāto potenciālu. Vēlos apsveikt 

uzvarētājus un arī dalībniekus par viņu ieguldīto darbu.” 

 

Pēc Uzņēmējdarbības dienā apbalvošanas ceremonijas EUSPA ar prieku publiski paziņo #myEUspace 

konkursa uzvarētājus: 

 

Pirmajā posmā novatoriem sava teorētiskā ideja bija jāattīsta par prototipu: 

 

- SANGENE: integrēts GNSS bāzes pasīvais radars šķēršļu noteikšanai un pirmajai lokalizācijai 

- EO4ART: tīmekļa lietotne mākslinieciskiem un personalizētiem produktiem uz tādu satelītattēlu 

bāzes, kas ir iegūti noteiktā interesējošā reģionā 

- ALTIWAVE: no satelītiem iegūti reģionāli viļņu augstumi jūras enerģētikas nozarei 

- Master Map: statuss automātiskai ceļu kartēšanai uzturēšanas optimizācijas nolūkā 

- VirtualCrop: lietotne ilgtspējīgai precīzumspējas lauksaimniecībai, kas ļauj izmantot tālruņus 

kā datu vākšanas un analīzes rīkus 

- RIGOROUS: efektīva un iedarbīga risinājumu izstrāde un ieviešana, pamatojoties uz intensīvu 

nejaušības algoritmu izmantošanu gandrīz reāllaika maršruta optimizācijai 

…2. posmā novatoriem bija jāpārveido savs prototips par produktu un jāizlaiž tirgū: 

 

- S-ITS Platform: S-ITS Platform ceļu drošības uzlabošanai, ko nodrošina Galileo un 

Copernicus 

EUSPA paziņo #myEUspace konkursa uzvarētājus! 
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- E20.Green: inteliģenta platforma, ko nodrošina GNSS, AI (mākslīgais intelekts), EO un IoT, lai 

golfa laukumu un pilsētas zaļo telpu pārvaldības uzņēmumi varētu efektīvi pārvaldīt aktīvus, 

darbības un laukus 

- SPAI: risinājums satelītanalītikas vienkāršai integrēšanai ekspertu un nespeciālistu lietotāju 

darba praksē, ar mākslīgā intelekta palīdzību iegūstot EO vērtību. 

- SOILSPECT: grunts nosēšanās automātiska uzraudzība būvlaukumos 

- Agricircle: reģeneratīvās lauksaimniecības rezultātu informācijas panelis 

 

 

Vairāk lasiet šeit 

 

Par Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūru (EUSPA) 

Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA) nodrošina drošus Eiropas 

satelītnavigācijas pakalpojumus, veicina Galileo, EGNOS un Copernicus datu un pakalpojumu 

komercializāciju un koordinē ES gaidāmo starpvaldību satelītsakaru programmu GOVSATCOM. 

EUSPA atbild par visu ES Kosmosa programmas komponentu drošības akreditāciju. Veicinot 

inovatīvas un konkurētspējīgas kosmosa nozares attīstību un sadarbojoties ar visu ES kosmosa 

kopienu, EUSPA veicina Eiropas zaļo kursu un digitālo pārkārtošanos, Savienības un tās iedzīvotāju 

drošumu un drošību, vienlaikus stiprinot tās autonomiju un noturību. 

Plašāka informācija: 

Marie Ménard, EUSPA komunikācijas koordinatore: Marie.Menard@euspa.europa.eu  

Tālr.: +420 237 766 627    -    Mob. tālr.: +420 602 619 776 
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