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Zaproszenie do składania wniosków o wartości 48,1 mln EUR skierowane do MŚP, środowisk 
akademickich i podmiotów publicznych ma na celu m.in. wzmocnienie zdolności niższego 
szczebla i modernizację sektora publicznego UE poprzez oferowanie najnowocześniejszych 
rozwiązań opartych na Galileo, Copernicus, EGNOS i GOVSATCOM. 
 
Program „Horyzont Europa” jest kluczowym unijnym programem finansowania badań naukowych i 
innowacji. Promuje on doskonałość naukową, generuje wiedzę i rozwija technologie oraz zapewnia 
odpowiednie środowisko do przekształcania wspaniałych pomysłów w produkty i usługi, które 
przyczynią się do tworzenia miejsc pracy i zapewnienia zrównoważonego wzrostu naszej gospodarki. 
 
Działając zgodnie ze swoją misją „łączenia przestrzeni kosmicznej z potrzebami użytkowników”, 
EUSPA opublikowała swoje drugie zaproszenie do składania wniosków w ramach programu „Horyzont 
Europa” o łącznej wartości 48,1 mln EUR w celu stymulowania rozwoju innowacyjnych zastosowań 
niższego szczebla związanych z przestrzenią kosmiczną . Głównym przedmiotem zaproszenia będą 
dane i usługi o wartości dodanej w ramach programu kosmicznego UE, a mianowicie Galileo, EGNOS 
i Copernicus. 
 
Będzie ono poświęcone kluczowym obszarom, w tym wykorzystaniu Galileo i EGNOS w 
zastosowaniach inteligentnej mobilności, a także połączeniu danych z programu Copernicus ze 
sztuczną inteligencją w celu pobudzenia europejskiej gospodarki opartej na danych i wsparcia 
modernizacji unijnego sektora publicznego. Po raz pierwszy w ramach zaproszenia do składania 
wniosków zostaną przedstawione przypadki zastosowania Satcom w oparciu o przyszły system 
GOVSATCOM. 
 
Zaproszenie to stanowi wyjątkową okazję dla europejskiego przemysłu kosmicznego niższego 
szczebla, w tym MŚP i środowisk akademickich, ale również dla podmiotów publicznych (np. władz 
regionalnych lub lokalnych, dostawców infrastruktury, organizacji obrony cywilnej itp.) do opracowania 
nowych innowacyjnych unijnych zastosowań kosmicznych przynoszących korzyści handlowe i 
społeczne. 
 
Poniżej przedstawiono podział środków według obszaru tematycznego: 
 
• Zastosowania EGNSS na rzecz inteligentnej mobilności (działanie w zakresie innowacji), 

9,5 mln € 
• Sektor publiczny jako użytkownik systemu Galileo lub programu Copernicus 

(zamówienie przedkomercyjne), 5,2 mln € 
• Zastosowania niższego szczebla programu Copernicus i europejska gospodarka 

oparta na danych (działanie w zakresie innowacji), 9,6 mln € 
• Wielkoskalowa absorpcja danych z programu Copernicus z wykorzystaniem 

sztucznej inteligencji i obliczeń wielkiej skali (działanie w zakresie badań naukowych i 
innowacji), 9,6 mln € 

• Projektowanie zastosowań kosmicznych niższego szczebla we współpracy z 
partnerami międzynarodowymi (działanie w zakresie badań naukowych i innowacji), 5,1 mln 
€ 

• Rozwój oraz demonstracje usług GOVSATCOM (działanie w zakresie badań naukowych i 
innowacji), 9,1 mln € 
 

Odwiedź unijny portal o finansowaniu i przetargach, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące 
zaproszenia do składania wniosków EUSPA oraz dostępnych obszarów tematycznych. 

Obserwacja ziemi znajduje się w centrum uwagi 2. zaproszenia 
EUSPA do składania wniosków w ramach programu Horyzont 
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Termin składania wniosków upływa 2 marca 2023 r. 
 
Informacje o Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) 
 
Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) świadczy bezpieczne i dobrze 
zabezpieczone europejskie usługi nawigacji satelitarnej, promuje komercjalizację danych i usług 
systemów Galileo, EGNOS i Copernicus, koordynuje unijny program rządowej łączności satelitarnej 
GOVSATCOM, a od 2023 r. odpowiadać będzie za działalność punktu usługi zajmującego się 
obserwacją i śledzeniem obiektów kosmicznych (SST) w ramach Programu. EUSPA odpowiada za 
akredytację bezpieczeństwa wszystkich komponentów unijnego programu kosmicznego. Wspierając 
rozwój innowacyjnego i konkurencyjnego sektora kosmicznego oraz współpracując z całą unijną 
społecznością kosmiczną, EUSPA przyczynia się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i 
transformacji cyfrowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Unii i jej obywateli, 
wzmacniając jednocześnie jej autonomię i odporność. 
 
Więcej informacji: 
Marie Ménard - specjalista ds. komunikacji EUSPA 

Marie.Menard@euspa.europa.eu 

Tel.: +420 237 766 627 - tel. kom. +420 602 619 776 
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