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Agentura EU pro Kosmický program pořádá ve dnech 9. - 10. prosince Dny otevřených dveří. 
 
Po dvou letech virtuálních a venkovních akcí Agentura EU pro Kosmický program (EUSPA) znovu 
otevírá dveře veřejnosti.  Letošní ročník s tématem "Pozoruj, naviguj, komunikuj" je zaměřen na to, jak 
Galileo, EGNOS, Copernicus, GOVSATCOM, Space Situational Awareness a brzy i IRIS2 pomáhají v 
každodenních situacích. 
 
"Když tyto složky spojíte v jeden Kosmický program EU, otevře se celá řada možností a synergií, které 
mají významný dopad na naši společnost a celou planetu," říká výkonný ředitel EUSPA Rodrigo da 
Costa.  
 
Součástí dvoudenní akce jsou digitální instalace a nevšední zážitky, které představí Kosmický program 
EU i agenturu EUSPA. Zvláštní důraz je kladen na přínos programu pro řešení klimatických změn. Akce 
nabídne nejen zajímavé semináře a zábavný vzdělávací program, ale i příležitost promluvit si s 
odborníky EUSPA o kariérních možnostech a podnikání v oblasti vesmíru. 
 
Dny otevřených dveří v centrále EUSPA jsou rovněž příležitostí zhodnotit dopad Kosmického programu 
EU na českou ekonomiku. Dle posledních studií přispělyaktivity agentury do českého HDP za 
posledních 10 let až 140 milionů eur, což představuje přibližně 4 000 pracovních míst. 
 
Oficiální ‘Dny otevřených dveří EUSPA 2022’ začínají v pátek 9. prosince ráno a končí v sobotu 10. 
prosince večer.  
 
Srdečně vás zveme od 9:00 do 18:00 do sídla agentury EUSPA, na adrese Janovského 438/2, 170 00 
Praha 7-Holešovice.  
 
Více informací se dozvíte na https://www.euspa.europa.eu/euspa-open-days-2022.  
 
 
O Agentuře Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) 

Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) zajišťuje bezpečné a spolehlivé služby 
evropské družicové navigace, komerční využití dat a služeb Galileo, EGNOS a Copernicus a koordinuje 
připravovaný vládní program satelitní komunikace EU GOVSATCOM.  
 
EUSPA odpovídá za bezpečnostní akreditaci všech složek Kosmického programu EU, podporuje rozvoj 
inovativního a konkurenceschopného kosmického průmyslu. Zapojuje celé vesmírné společenství EU, 
čímž přispívá k dosažení cílů EU v oblasti ochrany životního prostředí a digitalizace. Významně se 
podílí take na posilování bezpečnosti, obrany, soběstačnosti a odolnosti Evropské unie. 
 
 
Další informace vám poskytne: 

Milena Hrdinkova, ředitelka komunikací agentury EUSPA 

Milena.Hrdinkova@euspa.europa.eu 

Tel: + 420 234 766 470 

Marie Ménard, referentka pro komunikaci EUSPA 

Marie.Menard@euspa.europa.eu 

Tel: +420 237 766 627 - Mobile: +420 602 619 776 

 

Dny otevřených dveří EUSPA 2022 

Pozoruj, naviguj, komunikuj 
 
EUSPA/PR/22/11 Praha, 8. prosince 2022 
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