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1. Cele i opis

Wkład w nagrody w ramach programu przyznawania nagród za innowacyjne zastosowania oparte na technologii GNSS 
(globalny system nawigacji satelitarnej) UE (EGNOS i GALILEO), które będą promowały innowacje przemysłowe i stoso
wanie zaawansowanych technologii w całej Europie; wsparcie inkubacji takich zastosowań. Beneficjenci tej dotacji będą 
mobilizować inne podmioty do współfinansowania nagród oraz wsparcia inkubacji pomysłów.

Rodzaje działań objętych wsparciem:

— organizacja dorocznego konkursu, w ramach którego przyznawane będą nagrody, oraz zarządzanie nim, w tym 
publikacja zaproszeń do zgłaszania pomysłów, na podstawie których składane będą wnioski przedsiębiorców; ocena 
pomysłów przez ekspertów; przyznawanie nagród,

— wsparcie inkubacji pomysłów oraz szybszego opracowywania innowacyjnych produktów/usług, aby umożliwić ich 
rozwój i wprowadzanie na rynek,

— zbieranie funduszy uzupełniających dotację Komisji,

— upowszechnianie „skierowane do wewnątrz”, tj. zwiększanie liczby innowacyjnych pomysłów zgłaszanych każdego 
roku do konkursu o nagrody GALILEO,

— upowszechnianie „skierowane na zewnątrz”, tj. nadanie projektowi odpowiedniej rangi w światowej branży GNSS 
w celu wypromowania konkursu, jego uczestników i laureatów,

— monitorowanie działalności laureatów i uczestników.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Wnioski powinny być składane przez organizacje prywatne lub publiczne mające swoją siedzibę w jednym z następują
cych państw:

— państwa członkowskie UE,

— Norwegia, Szwajcaria.

3. Budżet i czas trwania projektu

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektu wynosi 1 500 000 EUR.

Pomoc finansowa Komisji nie może przekroczyć:

70 % kosztów kwalifikowalnych za zarządzanie przy rocznym pułapie wynoszącym 71 000 EUR;

60 % kosztów kwalifikowalnych za nagrody przy pułapie wynoszącym 10 000 EUR na nagrodę;

70 % kosztów kwalifikowalnych za wsparcie inkubacji i szybszego opracowywania innowacyjnych produktów/usług 
przy pułapie wynoszącym 43 000 EUR na działanie dotyczące inkubacji pomysłów/szybszego opracowywania.

Termin rozpoczęcia działania planowany jest na grudzień 2016 r.

Maksymalny czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy.
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4. Termin składania wniosków

Wnioski należy przesłać do Komisji najpóźniej do dnia 19 października 2016 r.

5. Dodatkowe informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście zaproszenia i muszą zostać złożone na przeznaczonym 
do tego celu formularzu.
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