
Ostatni moment na zgłoszenia do konkursu Galileo Masters 2014! 

Do końca czerwca można składać propozycje pomysłów do konkursu Galileo Masters, którego celem 

jest promocja innowacyjnego wykorzystania technologii nawigacyjnych. Najlepsi pomysłodawcy mają 

szansę na uzyskanie ciekawych nagród, ofert stażu oraz wsparcia w komercjalizacji swoich idei! 

European Space Navigation Competition (ESNC) to międzynarodowy konkurs nawiązujący do 

europejskiego systemu nawigacyjnego Galileo, który pod koniec tego roku znajdzie się we wstępnej 

fazie operacyjnej. „Jesteśmy przekonani, że Galileo Masters to obecnie jeden z bardziej przystępnych 

mechanizmów oceny potencjału biznesowego pomysłów wykorzystujących nawigację satelitarną” – 

wyjaśnia organizator polskiej edycji konkursu, Hubert Bartkowiak z zespołu Kosmonauta.net. 

Zgłoszenia nadsyłane do Galileo Masters to rozwiązania wykorzystujące w praktyczny sposób dane 

uzyskiwane z satelitów, dzięki czemu możliwa jest np. lokalizacja personalna (turystyka) czy 

precyzyjne zarządzanie uprawami oraz procesami przemysłowymi. Pomysły konkursowe mogą 

dotyczyć także logistyki czy systemów wspierających ruch i bezpieczeństwo w różnych gałęziach 

transportu. 

Pomysł, którego opisanie nie powinno zająć więcej niż 2-3 godziny, powinien być zgłoszony do 30 

czerwca. Każda osoba, zespół, firma lub organizacja może przesłać nieograniczoną ilość swoich 

koncepcji związanych z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej. W ubiegłych latach około 75% 

wniosków nadesłali studenci oraz startupy. 

Finaliści konkursu, prócz walki o nagrody finansowe, usługi promocji, staże w Polsce i za granicą, 

uzyskają również cenną możliwość zaprezentowania pomysłów przed inwestorami. Wnioski zostaną 

także ocenione przez panel ekspertów, dzięki czemu każdy pomysłodawca uzyska wartościową ocenę 

potencjału na komercjalizację  

Współorganizatorem polskiej edycji konkursu jest fundusz kapitałowy Black Pearls oraz Pomorski 

Klaster ICT Interizon i Radomskie Centrum Innowacji i Technologii, a partnerami: Astri Polska (partner 

srebrny), GMV Innovating Solutions, SmallGIS i Creotech Instruments (partnerzy brązowi), AIP 

Business Link, Olivia Business Centre, PCPD, Intel i Polakpotrafi.pl (sponsorzy nagród). Patronat 

honorowy objęło Ministerstwo Gospodarki, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Związek 

Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Strona projektu: http://www.galileo-masters.pl i www.poland.galileo-masters.eu 


