Informace o možnosti vstupu do GNSS Centre of Excellence
1 Krátké představení GNSS Centre of Excellence
GNSS Centre of Excellence je organizace založená v roce 2012. Jedná se o zájmové sdružení
právnických osob, IČ 01269313 sídlem Navigační 787, 262 61 Jeneč. Stávajícími členy jsou:
Řízení letového provozu s.p., České dráhy, a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace.
Centrum vzniklo jako reakce na potřebu posílení aktivit České republiky ve vývoji, testování
a nasazování GNSS aplikací.
Centrum chce svými službami pokrýt celou Českou republiku s potenciálem využití GNSS
navigačního signálu ve všech druzích dopravy. Tuto ambici posilňuje také složení současných
členů sdružení, jelikož všichni patří mezi subjekty s celorepublikovou působností.
Hlavní výhody GNSS Centre of Excellence:


Společné a široké expertní zázemí



Poskytování námětů na nové systémy průmyslovým partnerům



Centralizace probíhajících aktivit



Výhodné sdružení a know how v dotačních programech



Zahajovaní nových aktivit

Silné stránky GNSS Centre of Excellence:


Bohaté expertní zázemí a široká síť kontaktů – zákazníků i dodavatelů



Orientace v potřebách trhu



Centralizovaný přehled o probíhajících aktivitách nejen v ČR



Facilitace nových aktivit a podpora vzniku perspektivních konsorcií



Přehled mezi nástroji financování, a dotačními programy



Přístup k testovacím platformám: provozní plochy letiště Václava Havla v Praze a
Zkušebního centra VUZ Velim
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Hlavní cíle GNSS Centre of Excellence:


Podporovat vývoj technologií, aplikací a systémů využívajících navigační signál
GNSS v České republice prostřednictvím spolupráce členů sdružení s českým
průmyslem a akademickou sférou



Prezentovat image sdružení a podporovat obraz členů sdružení jako inovativních
společností, které vyvíjejí a používají moderní technologie



Akcelerovat vývoj a nasazování technologií, aplikací a systémů využívajících
EGNOS, v budoucnu také GALILEO



Podporovat aktivity agentury GSA v Praze

Služby centra:
GNSS Centre of Excellence bude průmyslovým partnerům poskytovat


Přístup k databázi GNSS aplikací a projektů



Náměty na vývoj nových GNSS aplikací podle potřeb trhu



Specifikaci uživatelských požadavků pro nové aplikace



Sdílení nejnovějších poznatků, trendů a vizí v oboru GNSS



Testování aplikací



Verifikace a validace



Podpora a zajištění certifikace nových produktů



Podpora v marketingu a prodeji



Všeobecné poradenství v oblasti GNSS podle individuálních potřeb členů

Další informace o GNSS Centre of Excellence jsou dostupné na webových stránkách
www.gnss-centre.cz .
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2 ČLENSTVÍ
Ve sdružení je možnost členství ve dvou kategoriích: řádný člen sdružení a asociovaný člen
sdružení.
Aktivity členů jsou přizpůsobeny kategorii, ve které v GNSS Centre of Excellence daný člen
působí.
Kategorie členství
Řádný člen sdružení
Asociovaný
člen sdružení

Hlavní aktivity

Udílení všeobecných informací
Např. seznam kontaktů, brožury,
prezentace, aktuality

X

X

Poskytování informací z jednání správní
rady GCE

X

Účast na pravidelných jednáních GCE

X

X

Účastnit se zasedání technických
pracovních skupin

X

X

Účastnit se konferencí či obdobných akcí
pořádaných centrem

X

X

Mít zástupce ve správní radě GCE

X

Hlasovat na správní radě GCE

X

2.1 Roční členský příspěvek
Kategorie členství
Řádný člen sdružení
Asociovaný člen sdružení

Asociovaný člen sdružení neziskové organizace
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Příspěvek za členství pro rok ...
Velký podnik
MSP
Schvaluje každoročně správní Schvaluje každoročně správní
rada – dle stanov sdružení
rada – dle stanov sdružení
čl. VII bod 3.3
čl. VII bod 3.3
50.000,00 CZK
25.000,00 CZK
0,00 CZK

0, 00CZK

3 Aplikace
Každá právnická osoba může požádat o řádné nebo asociované členství v GNSS Centre of
Excellence za předpokladu, že prokáže zájem stát se členem a splní všechny požadavky:


zájem o rozvoj satelitních aplikací a zejména systému GALILEO a EGNOS



schopnost a odhodlání podpořit účel sdružení;



závazek k dodržování stanov sdružení;



řádná platba ročního členského poplatku (netýká se asociovaných členů – neziskových
organizací).

Sdružení je otevřené všem podnikům a organizacím bez ohledu na jejich regionální
působnost.
O přijetí žadatele o asociované členství za asociovaného člena rozhoduje správní rada GCE;
v případě, že žadatel požádal o řádné členství, správní rada GCE rozhodne, zda tohoto
žadatele doporučí členské schůzi GCE k jeho přijetí za řádného člena. O přijetí žadatele o
řádné členství pak rozhoduje členská schůze GCE.
Pokud má podnik / organizace zájem o členství ve sdružení je nutné:


Vyplnit formulář žádosti



Odeslat formulář spolu s profilem firmy a odkazem na aktivity v oblasti GNSS, stejně jako

jakoukoliv jinou dokumentaci, která by mohla žádost podpořit a dokumentovat splnění
výše zmíněných požadavků.

Kam odeslat formulář:
GNSS Centre of Excellence
Navigační 787, 262 61 Jeneč
E-mail: info@gnss-centre.cz
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4 Proces přijetí nových členů:
GNSS Centre of Excellence písemnou přihlášku a ostatní dokumentaci projedná a žadateli o
členství sdělí výsledek písemně.
Subjekty, které žádají o řádné členství, mohou být pozvány k účasti na jednání za účelem
rozšíření svého profilu.
Členství nabývá účinnosti dnem schválení písemné přihlášky příslušným orgánem GNSS
Centre of Excellence a zaplacením vstupního členského příspěvku.
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