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A kkv-kat, a tudományos élet képviselőit és az állami szereplőket megcélzó 48,1 millió EUR
összegű felhívás célja többek között a downstream ágazat kapacitásainak megerősítése és az
európai uniós közszféra korszerűsítése a Galileo, a Kopernikusz, az EGNOS és a GOVSATCOM
alapú, élvonalbeli megoldások felkínálása révén.
A Horizont Európa program az Európai Unió kulcsfontosságú kutatási és innovációs finanszírozási
programja. Előmozdítja a kiváló minőségű tudományos munkát, tudást és technológiákat hoz létre,
valamint megfelelő környezetet biztosít ahhoz, hogy a nagyszerű ötletek olyan termékekké és
szolgáltatásokká válhassanak, amelyek munkahelyeket teremtenek és fenntartható növekedést
eredményeznek az európai gazdaságban.
Az EUSPA „a világűr és a felhasználói igények összekapcsolása” küldetésével összhangban a Horizont
Európa program keretében közzétette második pályázati felhívását (amelynek összértéke 48,1 millió
EUR), hogy innovatív űrtechnológiai downstream alkalmazások fejlesztését ösztönözze. A felhívás
hozzáadott értéket teremt az európai uniós űrprogram adatai és szolgáltatásai – nevezetesen a Galileo,
az EGNOS és a Kopernikusz – számára.
Olyan kulcsfontosságú területekre fog összpontosítani, mint a Galileo és az EGNOS intelligens
mobilitási alkalmazásokban való használata, valamint a Kopernikusz-adatok fúziója a mesterséges
intelligenciával az európai adatgazdaság fellendítése és az uniós közszféra modernizációjának
elősegítése érdekében. A felhívás célja ezúttal (első alkalommal) Satcom felhasználási esetek
létrehozása a jövőbeli GOVSATCOM-rendszer alapján.
A felhívás egyedülálló lehetőséget kínál az európai űripar downstream ágazata számára – beleértve a
kkv-kat és a tudományos élet képviselőit, valamint a közszereplőket (pl. regionális és/vagy helyi
hatóságok, infrastruktúra-szolgáltatók, polgári védelmi szervezetek stb.) – arra, hogy olyan új uniós
űralapú innovatív alkalmazásokat fejlesszenek ki, amelyek kereskedelmi és társadalmi előnyöket is
biztosítanak.
Lásd lentebb az alapok tematikus területek szerinti megoszlását:
•
•

EGNSS alkalmazások az intelligens mobilitásért (Innovációs fellépés), 9,5 millió EUR
A közszféra mint Galileo és/vagy Kopernikusz felhasználó (Kereskedelmi hasznosítást

•

A Kopernikusz downstream alkalmazásai és az európai adatgazdaság (Innovációs

megelőző közbeszerzés), 5,2 millió EUR
fellépés), 9,6 millió EUR

•

A Kopernikusz adatainak széles körű felhasználása a mesterséges intelligencia és
a HPC segítségével (Kutatási és innovációs fellépés), 9,6 millió EUR
Űralapú downstream alkalmazások tervezése nemzetközi partnerekkel (Kutatási és

•

A GOVSATCOM szolgáltatás fejlesztése és bemutatók (Kutatási és innovációs fellépés),

•

innovációs fellépés), 5,1 millió EUR
9,1 millió EUR

Látogasson el az EU finanszírozási és pályázati portáljára, ahol részletesen tájékozódhat az EUSPA
pályázati felhívásáról és a rendelkezésre álló tematikus finanszírozási területekről.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 2.

www.euspa.europa.eu
Az információra felelősségkizáró nyilatkozat, szerzői jogi nyilatkozat és a személyes adatok
védelme vonatkozik.
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Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA)
Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA) biztonságos és védett európai műholdas navigációs
szolgáltatásokat nyújt, előmozdítja a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz-adatok és -szolgáltatások
kereskedelmi hasznosítását, koordinálja az EU GOVSATCOM kormányzati műholdas kommunikációs
programját, és 2023-tól egyben a program űrmegfigyelési és nyomon követési (SST) ügyfélszolgálati
operatív szolgáltatásáért is felel. Az EUSPA feladata az uniós űrprogram valamennyi komponensének
biztonsági tanúsítása. Az innovatív és versenyképes űrágazat fejlődésének támogatásával és a teljes
uniós űrkutatói közösség összefogásával az EUSPA hozzájárul az európai zöld megállapodáshoz és a
digitális átálláshoz, az Unió és polgárai biztonságához, miközben erősíti az EU függetlenségét és
rezilienciáját.
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