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48,1 mln. EUR vertės kvietimo teikti pasiūlymus, skirto MVĮ, akademinei bendruomenei ir
viešiesiems subjektams, tikslas - stiprinti galutinės grandies gebėjimus ir modernizuoti ES
viešąjį sektorių pasitelkiant pažangius sprendimus, grindžiamus Galileo, Copernicus, EGNOS ir
GOVSATCOM.
„Europos horizontas“ – pagrindinė ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa. Ja skatinama
mokslinė kompetencija, kaupiamos žinios ir kuriamos technologijos.Taip sukuriamos darbo vietos ir
užtikrinamas tvarus mūsų ekonomikos augimas.
EUSPA paskelbė antrąjį kvietimą teikti pasiūlymus pagal programą „Europos horizontas“. Jo bendras
biudžetas – 48,1 mln. EUR. Tikslas – skatinti kurti novatoriškas kosmoso galutinės grandies
taikomąsias programas.
Dėmesys bus sutelktas į svarbiausias sritis, apimančias Galileo ir EGNOS naudojimą pažangiame
judume, taip pat Copernicus duomenų sujungimą su dirbtiniu intelektu siekiant paskatinti Europos
duomenų ekonomiką ir padėti modernizuoti ES viešąjį sektorių. Pirmą kartą, kvietimas siekia nustatyti
SatCom naudojimosi atvejus, remiantis būsima GOVSATCOM sistema.
Šis kvietimas yra unikali galimybė Europos kosmoso galutinės grandies pramonei, įskaitant MVĮ ir
akademinę bendruomenę, o taip pat viešuosius subjektus (pvz., regionines ir vietos valdžios institucijas,
infrastruktūros valdytojus, civilinės saugos organizacijas ir pan.), kurti naujas ES kosmoso
technologijomis grindžiamas taikomąsias programas.
Lėšų paskirstymas pagal temines sritis:
•
•
•
•
•
•

GNSS taikomosios programos išmaniojo judumo srityje, 9,5 mln. EUR
Viešasis sektorius, kaip Galileo ir/arba Copernicus naudotojas, 5,2 mln. EUR
Copernicus galutinės grandies taikomosios programos ir Europos duomenų
ekonomika, 9,6 mln. EUR
Didelės apimties Copernicus duomenų naudojimas pasitelkiant dirbtinį intelektą ir
našiąją kompiuteriją, 9,6 mln. EUR
Kosminių galutinės grandies taikomųjų programų kūrimas su tarptautiniais
partneriais, 5,1 mln. EUR
GOVSATCOM paslaugų plėtojimas ir pristatymas, 9,1 mln. EUR

Išsamią informaciją apie EUSPA kvietimą teikti pasiūlymus ir esamas temas rasite ES finansavimo ir
konkursų galimybių portale.
Paraiškas galima pateikti iki 2023 m. kovo 2 d.

www.euspa.europa.eu
Šiai informacijai taikomos atsakomybės ribojimo, autorių teisių bei asmens duomenų apsaugos
taisyklės.
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Apie Europos Sąjungos kosmoso programos agentūrą (EUSPA)
ES kosmoso programos agentūra (EUSPA) teikia saugias ir patikimas Europos palydovinės navigacijos
paslaugas, skatina Galileo, EGNOS ir Copernicus duomenų ir paslaugų komercinį panaudojimą,
koordinuoja ES vyriausybinio palydovinio ryšio programą GOVSATCOM ir nuo 2023 m. teiks programos
kosmoso stebėjimo ir sekimo (SST) budinčiosios tarnybos paslaugas. EUSPA yra atsakinga už visų ES
kosmoso programos komponentų saugumo akreditavimą. Skatindama naujoviško ir konkurencingo
kosmoso sektoriaus plėtrą ir bendradarbiaudama su visa ES kosmoso bendruomene, EUSPA prisideda
prie Europos Žaliojo kurso ir skaitmeninės pertvarkos, Sąjungos ir jos piliečių saugumo, kartu
stiprindama ES savarankiškumą ir atsparumą.
Daugiau informacijos:
Marie Ménard, EUSPA Komunikacijos pareigūnė
Marie.Menard@euspa.europa.eu
Tel. +420 237 766 627 Mob. tel.+420 602 619 776

www.euspa.europa.eu
Šiai informacijai taikomos atsakomybės ribojimo, autorių teisių bei asmens duomenų apsaugos
taisyklės.

