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Ansökningsomgången med en budget på 48,1 miljoner euro är öppen för små och medelstora 
företag, den akademiska världen och offentliga aktörer. Syftet är bland annat att stärka 
kapaciteten i rymdsektorns senare led och modernisera EU:s offentliga sektor genom att 
erbjuda spjutspetslösningar baserade på Galileo, Copernicus, Egnos och Govsatcom. 
 
Horisont Europa är EU:s viktigaste finansieringsprogram för forskning och innovation. Programmet 
främjar vetenskaplig spetskompetens, genererar kunskap och teknik och skapar en miljö där goda idéer 
kan omvandlas till produkter och tjänster som leder till arbetstillfällen och hållbar ekonomisk tillväxt. 
 
EUSPA värnar om sitt uppdrag att ”sammanlänka rymden med användarnas behov” och vill stimulera 
utvecklingen av innovativa rymdtillämpningar i senare led. Därför har byrån nu öppnat den andra 
ansökningsomgången för Horisont Europa, med en total budget på 48,1 miljoner euro. 
Ansökningsomgången kommer att generera mervärdesdata och mervärdestjänster för EU:s 
rymdprogram Galileo, Egnos och Copernicus. 
 
I fokus står nyckelområden som användning av Galileo och Egnos i tillämpningar för smart mobilitet, 
liksom fusion av Copernicusdata med artificiell intelligens för att stärka den europeiska dataekonomin 
och modernisera den offentliga sektorn i EU. För första gången är målet att ansökningsomgången ska 
resultera i användningsfall inom satellitkommunikation som bygger på det kommande 
Govsatcomsystemet. 
 
Ansökningsomgången är en unik möjlighet för såväl den europeiska rymdindustrins senare led 
(däribland små och medelstora företag och den akademiska världen) som för offentliga aktörer 
(regionala och/eller lokala myndigheter, infrastrukturleverantörer, civilskyddsorganisationer osv.) att 
utveckla nya och innovativa rymdbaserade tillämpningar i EU som ger både kommersiell nytta och 
samhällsnytta. 
 
Medlen kommer att fördelas på olika tematiska områden enligt följande: 
 
• EGNSS-tillämpningar för smart mobilitet (innovationsåtgärd), 9,5 miljoner euro. 
• Den offentliga sektorn som användare av Galileo och/eller Copernicus (förkommersiell 

upphandling), 5,2 miljoner euro. 
• Copernicustillämpningars senare led och den europeiska dataekonomin 

(innovationsåtgärd), 9,6 miljoner euro. 
• Storskalig användning av Copernicusdata med AI och högpresterande datorsystem 

(forsknings- och innovationsåtgärd), 9,6 miljoner euro. 
• Utformning av rymdbaserade nedströmstillämpningar med internationella partner 

(forsknings- och innovationsåtgärd), 5,1 miljoner euro. 
• Utveckling och demonstrationer av Govsatcomtjänster (forsknings- och 

innovationsåtgärd), 9,1 miljoner euro. 
 

På EU:s portal för finansierings- och anbudsmöjligheter finns mer information om EUSPA:s 
ansökningsomgång och om de tillgängliga områdena. 

 
Sista ansökningsdag är den 2 mars 2023. 
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Om Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) 
Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) tillhandahåller säkra och tillförlitliga tjänster inom de 
europeiska systemen för satellitnavigering och främjar kommersialiseringen av uppgifter och tjänster i 
Galileo, Egnos och Copernicus. EUSPA samordnar också EU:s program för statlig 
satellitkommunikation, GOVSATCOM, och kommer från 2023 att ansvara för driften av programmets 
kontaktpunkt för rymdövervakning och spårning (EU-SST). EUSPA ansvarar för 
säkerhetsackrediteringen av alla programkomponenter inom EU:s rymdprogram. Genom att främja 
utvecklingen av en innovativ och konkurrenskraftig rymdsektor och samarbeta med alla berörda parter 
bidrar EUSPA till den europeiska gröna given, den digitala omställningen, unionens och medborgarnas 
säkerhet samt unionens självständighet och motståndskraft. 
 
 
För mer information: 

Marie Ménard, kommunikatör vid EUSPA 

Marie.Menard@euspa.europa.eu 

Tfn: +420 237 766 627 – Mobilnummer: +420 602 619 776 
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