
GSA PRANEŠIMAS SPAUDAI 

WWW.GSA.EUROPA.EU 
Šiai informacijai taikomas atsakomybės ribojimo pareiškimas, autorinių teisių ir asmens duomenų 
apsauga 

 

 

GSA/PR/21/05 2021 m. kovo 26 d., Praha 

Ieškome ekspertų, su kuriais galėtume 

bendradarbiauti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos GNSS agentūra (GSA) ieško ekspertų, kurie ją konsultuotų, be kita ko, dėl 

ES finansavimo paraiškų vertinimo, įskaitant paraiškas, teikiamas viešiesiems 

konkursams, dotacijoms ir apdovanojimams, ir dėl ES finansuojamų projektų ir 

sutarčių stebėsenos. Daugiau informacijos (anglų kalba) rasite čia. 

 

GSA ieško žmonių, gerai išmanančių aeronautiką ir inžineriją, taip pat kosmoso taikmenas 
transporto, žemės ūkio ir maisto, aplinkos, klimato kaitos ir energetikos reikmėms, bei 
turinčių patikimą profesinę patirtį šiose srityse. Kitos mus dominančios sritys yra 
informacinė visuomenė, kosmoso taikmenų inovacijos ir plėtra, sauga ir saugumas, 
ekonominė analizė ir verslumas, komunikacija ir rinkodara, kokybė, produktų ir saugumo 
užtikrinimas, konfigūracijos valdymas ir teisė. 
 

Paraiškų teikimas 
 
Kvietimas skirtas asmenims, kurie yra ES valstybės narės, Šveicarijos ar Norvegijos 
piliečiai. Juridiniai asmenys paraiškos teikti negali. Suinteresuotosios šalys kviečiamos 
pareikšti susidomėjimą adresu callforexperts@gsa.europa.eu. 

• Kokius dokumentus reikia pateikti, skaitykite kvietime. 

 
Atsižvelgdama į pareikštą susidomėjimą, GSA sudarys suinteresuotų ekspertų sąrašą. 
Prireikus GSA peržiūrės sąrašą, atrinks užduočiai atlikti tinkamiausią ekspertą/ekspertę ir 
pasiūlys jam/jai sutartį. 
 

Sąrašas galios 5 metus 
 

Užduotys gali būti atliekamos GSA patalpose arba, GSA prašymu, nuotoliniu būdu 
naudojant elektroninio ryšio priemones. Jas taip pat gali tekti vykdyti kitur – vieta bus 
nurodyta sutartyje. 
 
Pagal šį kvietimą sudarytas sąrašas galios penkerius metus nuo kvietimo paskelbimo GSA 
svetainėje. Suinteresuotosios šalys gali pareikšti susidomėjimą bet kada likus ne mažiau 
kaip trims mėnesiams iki sąrašo galiojimo pabaigos. Daugiau informacijos rasite čia. 

 
Apie Europos GNSS agentūrą (GSA) 
 

Kaip oficiali Europos Sąjungos reguliavimo agentūra, Europos GNSS agentūra (GSA) 

administruoja viešuosius interesus, susijusius su Europos GNSS programomis. GSA misija  – 

remti Europos Sąjungos tikslus ir pasiekti didžiausią Europos GNSS investicijų grąžą, išreikštą 
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nauda vartotojams, ekonomikos augimu ir konkurencingumu. Daugiau informacijos rasite GSA 

svetainėje. 
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