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Chcete s námi spolupracovat? Hledáme 

odborníky! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentura pro evropský GNSS (GSA) hledá odborníky, kteří by jí poskytovali 

poradenství například při posuzování žádostí o financování z EU, včetně 

nabídkových řízení, grantů a cen a při monitorování projektů a smluv financovaných 

EU. Více informací a možnost stažení výzvy naleznete zde. 

 

Prostřednictvím této výzvy hledá agentura GSA osoby s vysokou úrovní odborných 
znalostí a odborné praxe v oblasti leteckých technologií a inženýrství, ale i vesmírných 
aplikací v dopravě, zemědělství a potravinářství, životním prostředí a změně klimatu a 
energetice. Mezi další oblasti zájmu patří informační společnost, inovace a vývoj v oblasti 
vesmírných aplikací, bezpečnost a zabezpečení, ekonomická analýza a podnikání, 
komunikace a marketing, zajištění kvality, produktu a bezpečnosti, správa konfigurace a 
právo. 
 

Podání přihlášky 
 
Tato výzva je určena osobám, které jsou občany některého členského státu EU, 
Švýcarska nebo Norska. Právní subjekty k podání přihlášky obvykle způsobilé nejsou. 
Vyzýváme zájemce, aby své vyjádření zájmu zaslali na adresu 
callforexperts@gsa.europa.eu. 

• Dokumenty, které je třeba předložit, jsou uvedeny ve výzvě k předkládání návrhů. 

 
Na základě obdržených vyjádření zájmu agentura GSA vypracuje seznam odborníků, kteří 
vyjádřili svůj zájem o spolupráci. V případě potřeby agentura GSA tento seznam použije 
a pro úkol, který je třeba provést, uzavře smlouvu s odborníkem s nejlépe vyhovujícím 
profilem. 
 

Platnost seznamu je 5 let 
 

Úkoly lze provádět v prostorách agentury GSA nebo na její žádost na dálku s využitím 
nástrojů elektronické komunikace. Může být také zapotřebí provádět je i na jiných místech, 
což bude upřesněno v příslušných smlouvách. 
 
Seznam sestavený na základě této výzvy bude platný po dobu pěti let od zveřejnění výzvy 
na webových stránkách GSA. Zájemci mohou vyjádření zájmu předložit kdykoli, nejpozději 
však tři měsíce před vypršením platnosti seznamu. Více informací naleznete zde. 

 

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://www.gsa.europa.eu/call-experts
mailto:callforexperts@gsa.europa.eu
https://www.gsa.europa.eu/call-experts
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Informace o Agentuře pro evropský GNSS (GSA) 
 

Jako oficiální regulační agentura Evropské unie řídí Agentura pro evropský GNSS (GSA) 

veřejné zájmy ve vztahu k evropským programům GNSS. Úkolem agentury GSA je 

podporovat cíle Evropské unie a dosáhnout nejvyšší návratnosti evropských investic do 

GNSS, pokud jde o přínosy pro uživatele, hospodářský růst a konkurenceschopnost. Více 

informací najdete na webových stránkách agentury GSA. 

 

 

 

S žádostmi o další informace 
se obraťte na: 

Cristina Comunian 

pracovnice pro komunikaci agentury 
GSA 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Mobil +420 778 537 344 

 

 
 
 
Marie Ménard 

pracovnice pro komunikaci 
agentury GSA 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel. +420 237 766 627 
Mobil +420 602 619 776 
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