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Европейската агенция за ГНСС (GSA) с вълнение съобщава победителите в 

тазгодишните конкурси MyGalileoSolution и MyGalileoDrone. След оживен дебат 

журито избра отборите на победителите и в двата конкурса въз основа не само на 

иновативното използване от тяхна страна на ключови отличителни особености на 

„Галилео“, но и на пазарно ориентирания им подход и потенциал за 

широкомащабно внедряване. Отборите на победителите бяха обявени на Деня на 

на предприемачеството, проведен на 2 март под домакинството на GSA. И така, 

без излишни думи, победителите са... 

 

В конкурса MyGalileoDrone първата награда беше връчена на отбор Abzero (Италия) за 

Nautilus — уникално решение за проследяване на автономната доставка на медицински 

стоки. Втора награда беше връчена на Spectralight (Полша) за SpectraDrone, приложение 

за забавление на открито. ThunderFly (Чешката република) получи трета награда за TF -

ATMON – система за извършване на атмосферни измервания на място, а четвъртата 

награда беше връчена на Raytrack (Испания) за 5GBeamCheck, използващо UAV за 

извършване на изпитвания с 5G антена. Спечелилият първо място отбор получава 

100 000 EUR, а 60 000 EUR отиват за отбора на второ място, 40 000 EUR за трето място 

и 30 000 EUR за четвърто място. 

 

В конкурса MyGalileoSolution първото място в Направление 1 (от идея до прототип) 

спечели VisionAnchor (Словения) за първата в света система за закотвяне на плавателни 

съдове с видеонаблюдение , втората награда отиде при BitPet (Норвегия), мобилна игра 

с добавена реалност, при която всеки играч се грижи за цифров домашен любимец  а 

третата награда, при BeeLive (Гърция), инструмент за вземане на решения и участие в 

социални мрежи за пчелари, базиран на устройства с активирана GNSS технология . 

Междувременно, в Направление 2 (от прототип до продукт), първите три отбора-

победители бяха 10Lines (Естония), автономни решения за маркиране на паркоместа, 

спечелил първо място, следван от V-Labs (Швейцария),  решението с добавена реалност 

за визуализиране, измерване и промяна на геопространствени данни с точност до 

сантиметър на второ място и Lympik Oculus (Австрия), приложение за спортни анализи 

на трето място. MyGalileoSolution е най-големият конкурс, някога организиран от GSA, с 

награден фонд от почти 1,5 милиона евро, разпределени между 50 отбора, включително 

шестте отбора-финалисти, като наградите от него варират от 15 000 до 60 000 EUR. 

 

Насърчаване на внедряването на „Галилео“ 
 

На Деня на предприемачеството, най-добрите участници в двата конкурса представиха 
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своите кандидатури и идеи, след което бяха обявени победителите и присъдени 

наградите.  

 

„Тазгодишният конкурс беше изключителен и поздравявам всички победители за успеха 

им“, каза изпълнителният директор на GSA Родриго да Коста. „Конкурсите 

MyGalileoSolution и MyGalileoDrone играят важна роля за насърчаване на внедряването 

на „Галилео“ в разнообразни пазарни сегменти. GSA и Агенцията на Европейския съюз 

за космическата програма (EUSPA) имат ключовата роля в бъдеще да повишат 

конкурентоспособността на отраслите в ЕС надолу по веригата, като подкрепят 

новаторите, МСП и стартиращите предприятия. Тези два конкурса ни помагат да правим 

точно това.“, посочи той. 

 

Информация за конкурсите MyGalileoDrone и MyGalileoSolution 
 

MyGalileoSolution и MyGalileoDrone са продължението на успешния конкурс MyGalileoApp. 

Конкурсите, които се провеждаха в продължение на повече от 6 месеца, включваха 

няколко кръга от прегледи, извършени от GSA и пазарни и технологични експерти, като 

екипите получиха наставничество по различни теми. Бяха получени над 600 кандидатури 

за двата конкурса и в крайна сметка 80 стартиращи предприятия получиха подкрепа от 

GSA за реализиране на мечтите си. 

 

Отборите бяха от различни места в Европа и представляваха както академичните среди, 

така и промишлеността. Те включваха стартиращи предприятия и МСП от широк спектър 

от пазарни сегменти. Общият награден фонд беше в размер на 1,7 милиона евро, 

включващ големите награди за най-добрите отбори и по-малки награди за класирали се 

решения. Участниците бяха оценявани въз основа на критерии като иновативност, връзка 

с „Галилео“, пазарен потенциал и осъществимост на прилагането на идеите.  

 

Информация за Деня на предприемачеството 
 

Денят на предприемачеството с домакин GSA, провел се на 2 март, е едно от първите 

събития, стартирани в рамките на инициативата CASSINI. Събитието с продължителност 

половин ден е една от многото предстоящи дейности, които ще бъдат организирани от 

GSA с цел подкрепа на предприемачеството чрез предоставяне на възможности на 

предприемачите и новаторите. 

 

Събитието има за цел да популяризира креативни идеи и доходоносни бизнес 

възможности, основани на европейската глобална навигационна спътникова система, да 

повиши осведомеността за ролята на пространството надолу по веригата за постигане на 

общите цели и приоритети на ЕС, и да осигури платформи за установяване на мрежа за 

всички заинтересовани страни. 
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За Европейската агенция за ГНСС (GSA) 

 
Европейската агенция за ГНСС (GSA) е Агенцията на Европейския съюз, която отговаря 

за управлението на операциите, сигурността и предоставянето на услуги за европейските 

глобални навигационни спътникови системи (ГНСС), „Галилео“ и EGNOS. Като работи със 

заинтересованите страни, промишлеността, доставчиците на услуги и потребителските 

общности, GSA осигурява най-висока възвръщаемост на европейските инвестиции в 

ГНСС, като увеличава ползите от космическите приложения за европейските граждани и 

предприятия, насърчава иновациите и конкурентоспособността и осигурява устойчив 

икономически растеж. 

За допълнителна информация посетете уебсайта на GSA . 
 

 

 За допълнителна информация: 

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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