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Mandat nastopil novi izvršni direktor 
Agencije za evropski GNSS (GSA) – 
prihodnje Agencije Evropske unije za 
vesoljski program (EUSPA). 
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Rodrigo da Costa je 16. oktobra 2020 prevzel dolžnosti izvršnega direktorja Agencije za evropski GNSS (GSA), ki naj 
bi se kmalu preimenovala v Agencijo EU za vesoljski program. Upravni odbor agencije ga je izvolil 15. septembra 2020, 
12. oktobra 2020 pa se je sestal z Odborom za industrijo, raziskave in energetiko Evropskega parlamenta. 
 
Rodrigo da Costa je Portugalec, ki je služboval že v številnih državah članicah  EU in se je marca 2017 pridružil 
agenciji GSA kot vodja programa storitev Galileo. Na tem po ložaju je bil odgovoren za vodenje tega vodilnega 
globalnega satelitskega navigacijskega sistema EU z vidika zagotavljanja storitev tega sistema. Pred tem je zasedal 
različne višje položaje na področju vodenja projektov, poslovnega razvoja in upravljanja i nstitucionalnih računov v 
vesoljski industriji, vesoljskih poletov s človeško posadko, raziskovanja, nosilnih raket ter raziskav in razvoja.  
 
Da Costa si bo zdaj prizadeval za preoblikovanje agencije GSA v Agencijo EU za vesoljski program (EUSPA). Zagotovil 
bo, da se bodo obstoječe dejavnosti agencije še naprej uspešno izvajale, hkrati pa bo prevzel tudi nove dejavnosti, ki 
jih bo treba izvajati v okviru novih pristojnosti agencije.  
 
Agencija GSA je od svoje ustanovitve leta 2004 odločilno prispevala k vodilnima satelitskima sistemoma EU, Galileo in 
EGNOS, kar je znatno prispevalo k neodvisnosti in gospodarski rasti Unije. Z visoko usposobljenim in prizadevnim 
osebjem je pospešila inovacije, spodbudila podjetništvo, poskrbela za zagotavljanje storitev in o krepila gospodarstvo 
EU, zlasti s spodbujanjem uporabe programov Galileo in EGNOS v številnih tržnih segmentih zahvaljujoč 
visokokakovostnim in varnim satelitskim storitvam. V prihodnosti bo nova Agencija Evropske unije za vesoljski program 
(EUSPA) nadgrajevala delo agencije GSA in prevzela dodatne odgovornosti za nadaljnje komponente vesoljskega 
programa EU, vključno z dejavnostmi v okviru programov Copernicus (evropskega programa za opazovanje Zemlje)  in 
GOVSATCOM (varnega satelitskega komunikacijskega sistema EU). 
 
Rodrigo da Costa je takole komentiral svoje nove naloge: „Postati izvršni direktor agencije pomeni predvsem vodenje 
skupine odličnih, predanih strokovnjakov. Izjemno navdušen sem zaradi priložnosti, ki mi je bila ponujena, da izgradimo 
novo uspešno agencijo EUSPA, ki bo odločilno prispevala k vesoljskemu programu  EU. Veselim se sodelovanja z 
vsemi našimi deležniki. Naloga sicer ne bo lahka, vendar verjamem, da bomo lahko uspešno odigrali svojo vlogo in 
državljanom EU pokazali, kaj lahko skupa j storimo pri vesoljskih dejavnostih EU kot Agencija za evropski GNSS oziroma 
Agencija Evropske unije za vesoljski program.“ 
 
Rodrigo da Costa je diplomiral s področja letalske in vesoljske industrije na Visokošolskem tehničnem inštitutu v Lizboni 
ter magistriral na Univerzi v Delftu, prav tako pa je pridobil magisterij iz poslovnega upravljanja (MBA) v okviru konzorcija 
poslovnih šol EuroMBA. 
 
„Agencija EUSPA bo imela z izkoriščanjem sredstev vesoljskega programa EU v korist državljanov EU ključno vlogo 
pri prispevanju k inovacijam in gospodarski rasti Unije. Poleg sedanjih nalog, ki jih bo prevzela od agencije  GSA v zvezi 
z zagotavljanjem storitev, varnostjo in uvajanjem sistemov EGNOS in Galileo na trgu, katerim bodo dodane nove naloge 
v zvezi z evropskim globalnim navigacijskim satelitskim sistemom ter programoma Copernicus in GOVSATCOM, bo 
imela osrednji položaj za nadaljnje spodbujanje uporabe vesoljskih tehnologij v državah EU -27 in zunaj nje. Prepričan 
sem, da bo Rodrigo v svojih novih prizadevanjih odličen,“ je dejal Alberto Tuozzi, vršilec dolžnosti predsednika 
upravnega odbora agencije GSA. 
 
Spodaj je na voljo povezava do kratkega videorazgovora z Rodrigom da Costo. 

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://youtu.be/dKhzvxO99CM
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O Agenciji za evropski GNSS (GSA) 
 

Agencija za evropski GNSS (GSA) je agencija Evropske unije, odgovorna za upravljanje operacij, varnost in 
zagotavljanje storitev za evropske globalne satelitske navigacijske sisteme (GNSS), Galileo in EGNOS. S sodelovanjem 
z različnimi deležniki, industrijo, ponudniki storitev in skupnostmi uporabnikov skrbi za najvišjo donosnost naložb v 
evropski GNSS, povečuje koristi vesoljskih aplikacij za evropske državljane in podjetja, spodbuja inovacije in 
konkurenčnost ter zagotavlja trajnostno gospodarsko rast. 

Za več informacij obiščite spletišče agencije GSA. 
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Cristina Comunian 

GSA Communications Officer 

Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Mobile: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

GSA Communications Officer 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel +420 237 766 627 
Mobile: +420 602 619 776 
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