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Výzva k předkládání projektových návrhů k podpoře zavádění EGNOS v civilním 

letectví 

Agentura pro evropský GNSS (GSA) představila dne 17. července 2014 na airshow ve Farnborough 

grantové schéma pro podporu zavádění aplikací založených na EGNOS v oblasti civilního letectví. 

Hlavním cílem grantu pod názvem “Acceleration of EGNOS adoption in the field of civil aviation” 

(GSA/GRANT/EGNOS/03/2014) je podpora návrhu, vývoje a provozní implementace letových operací 

založených na EGNOS, zejména fáze přiblížení na přistátí; dále vývoj a instalace palubní avioniky, podpora 

její certifikace a zachování letové způsobilostí letadel a v neposlední řade vývoj LPV200. 

Zájemci mohou poslat návrh řešení projektu do jedné ze sedmi oblastí, kterými jsou: (A) RNP APCH 

procedures to LPV minima, (B) PinS Procedures to LPV minima, (C) Aircraft or rotorcraft forward fit, 

(D) Aircraft or rotorcraft retrofit, (E) Development of Service Bulletin, (F) Development of Supplemental 

Type Certificate a (G) Development of enablers and other EGNOS based operations. 

Agetura plánuje podpořit 12 projektů až šedesáti procenty uznatelných nákladů v maximální výši 

500.000 € na projekt. Předpokladaná délka trvání projektu jsou 2 roky se zahájením počátkem roku 2015. 

Oprávněnými žadateli jsou ŘLP, provozovatelé a majitelé letadel, provozovatelé a majitelé letišť 

a heliportů, výrobci palubní navigační avioniky a výrobci letadel a vrtulníků, a to jak samostatné 

organizace, tak i konsorcia. 

GCE nabízí své odborné zkušenosti v přípravě projektových návrhů i vytváření konsorcií. V případě vašeho 

zájmu nás neváhejte oslovit. 

Deadline pro podávaní projektových návrhů je 31.10.2014 v 16-hodin! 

GNSS Centrum of Excellence vystoupí na China Investment Foru (CIF) 

CIF 2014 se koná společně s Local Leaders Meeting 2014 (LLM). Obě akce vycházejí z tzv. Bukurešťské 

směrnice pro spolupráci zemí střední a východní Evropy a Číny, která je dohodou premiérů 16 zemí CEE 

regionu a Číny z listopadu 2013. 

Slavnostní zahájení obou akcí bude 28. srpna 2014 v 9:00 v reprezentačních sálech Pražského hradu 

projevem předsedy vlády ČR pana Bohuslava Sobotky. Hlavním tématem letošního slavnostního setkání je 

regionální spolupráce jako důležitý motor spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy a 

příležitosti z ní vyplývající. Hosté budou moci diskutovat v celkem více než šestnácti panelech a na řadě 

dalších formálních i neformálních setkáních. 

GCE se ve své účasti zaměří na možnou spolupráci v oblastech leteckých a kosmických technologií 

a samozřejmě i GNSS. Více informaci o akci a program je k dispozici na http://czechchina.com/cif/ 

http://czechchina.com/cif/

