EUSPA PAZIŅOJUMS PRESEI
EUSPA Otrā “Apvārsnis” uzaicinājuma iesniegt
priekšlikumus centrālais temats ir Zemes novērošana
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Prāgā, 2022. gada 8. novembrī

Mērķis uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus 48,1 miljona EUR apmērā, kas paredzēts MVU,
akadēmiskajām aprindām un publiskā sektora dalībniekiem, cita starpā ir stiprināt lejupējās
spējas un modernizēt ES sabiedrisko sektoru, piedāvājot progresīvus risinājumus, pamatojoties
uz Galileo, Copernicus programmām, EGNOS un GOVSATCOM.
“Apvārsnis Eiropa”” ir galvenā Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju finansēšanas programma.
Ar to veicina zinātnisko izcilību, ģenerē zināšanas un tehnoloģijas, kā arī nodrošina attiecīgu vidi izcilu
ideju pārvēršanai produktos un pakalpojumos, kas radīs darbavietas un nodrošinās ilgtspējīgu izaugsmi
mūsu ekonomikai.
Stingri pieturoties pie misijas mērķa “saistīt telpu ar lietotāju vajadzībām”, EUSPA ir publicējusi otro
“Apvārsnis Eiropa” uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ar kopējo vērtību 48,1 miljons EUR, lai
stimulētu inovatīvu lejupēju kosmosa lietojumprogrammatūru izstrādi. Uzaicinājums radīs pievienoto
vērtību ES kosmosa programmu datiem un pakalpojumiem, proti, Galileo, EGNOS un Copernicus.
Tajā galvenā uzmanība tiks pievērsta galvenajām jomām, tostarp Galileo un EGNOS izmantošanai
viedajās mobilitātes lietojumprogrammatūrās, kā arī Copernicus datu apvienošanai ar mākslīgo
intelektu, lai veicinātu Eiropas datu ekonomiku un palīdzētu modernizēt ES sabiedrisko sektoru. Pirmo
reizi uzaicinājumā tiks mēģināts izmantot Satcom lietošanas gadījumus, pamatojoties uz gaidāmo
GOVSATCOM sistēmu.
Uzaicinājums ir unikāla iespēja Eiropas kosmosa nozarei, tostarp MVU un akadēmiskajām aprindām,
kā arī sabiedriskā sektora dalībniekiem (piemēram, reģionālajām un/vai vietējām iestādēm,
infrastruktūras nodrošinātājiem, civilās aizsardzības organizācijām u. tml.) izstrādāt jaunas uz ES
kosmosu balstītas inovatīvas lietojumprogrammatūras, kas sniedz komerciālus un sociālus ieguvumus.
Sk. turpmāk līdzekļu sadalījumu pa tematiskajām jomām:
•
•

EGNSS lietojumprogrammatūras viedajai mobilitātei (Inovāciju darbība, 9,5 miljoni EUR;
Sabiedriskais sektors kā Galileo un/vai Copernicus izmantotājs (Iepirkums

•

Copernicus lejupējās lietojumprogrammatūras un Eiropas datu ekonomika (Inovāciju

•
•
•

pirmskomercializācijas posmā), 5,2 miljoni EUR
darbība), 9,6 miljoni EUR

Plaša mēroga Copernicus datu izmantošana ar mākslīgo intelektu un augstas
veiktspējas skaitļošanu (Pētniecības un inovāciju darbība), 9,6miljoni EUR
Ar kosmosu saistītu lejupēju lietojumprogrammatūru izstrāde kopā ar
starptautiskajiem partneriem (Pētniecības un inovāciju darbība), 5,1 miljons EUR
GOVSATCOM pakalpojumu attīstīšana un demonstrējumi (Pētniecības un inovāciju
darbība), 9,1 miljons EUR

Apmeklējiet ES finansējuma un konkursu portālu sīkākai informācijai par EUSPA uzaicinājumu un
pieejamajiem tematiem.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 2. marts.
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Par Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūru (EUSPA)
Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA) sniedz drošus un neapdraudētus
Eiropas satelītnavigācijas pakalpojumus, veicina Galileo, EGNOS un Copernicus datu un pakalpojumu
komercializāciju, koordinē ES valdības satelītsakaru programmu GOVSATCOM un ir atbildīga par
programmas Kosmosa novērošanas un uzraudzības (SST) atbalsta dienesta operācijām no
2023. gada. EUSPA ir atbildīga par visu ES Kosmosa programmas komponenšu drošības akreditāciju.
Veicinot inovatīvas un konkurētspējīgas kosmosa nozares attīstību un sadarbojoties ar visu ES
kosmosa kopienu, EUSPA palīdz īstenot Eiropas Zaļo kursu un Digitālo pāreju, garantē Savienības un
tās iedzīvotāju aizsardzību un drošību, vienlaikus stiprinot savu autonomiju un noturību.
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