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CO NABÍZÍME
>> Odborné informační a konzultační služby pro orgány státní správy

a veřejná i soukromá výzkumná a průmyslová pracoviště.
>> Analýzy a studie o projektových příležitostech a zapojení českých

pracovišť do kosmických programů a projektů pro tuzemské
i zahraniční uživatele.
>> Školení a semináře o pravidlech fungování ESA a příležitostech

v evropském kosmickém programu včetně programu GMES.
>> Poradenství při hledání projektových příležitostí, navazování

kontaktů se zahraničními partnery a s přípravou a administrací
projektových návrhů.
>> Propagaci vašeho pracoviště na významných mezinárodních

výstavách.
>> Vzdělávací a osvětové akce pro školy, univerzity i širokou veřejnost

a podporu studentských projektů v oblasti výzkumu kosmu.
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KDO JSME

NAŠE VÝSLEDKY

>> Jsme nezisková organizace, která se již od svého vzniku v roce

>> Již devátým rokem zajišťujeme odbornou personální podporu

2003 snaží o rozvoj kosmonautiky v České republice.

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR v oblasti agendy
související s kosmickým výzkumem a vývojem.

>> Šíříme povědomí o tomto průřezovém vědeckotechnickém oboru

mezi odbornou i laickou veřejností a našim hlavním cílem je zajistit
co největší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných,
vývojových a průmyslových pracovišť do národních i mezinárodních kosmických projektů.

>> Na pracovní úrovni jsme napomáhali v mnohaletém přístupovém

procesu České republiky do ESA a následně administrovali agendu
prvních českých projektů s ESA.
>> Naši pracovníci aktivně působí v orgánech ESA, evropského

>> Pracujeme na propagaci a podpoře využívání aplikací a přínosů

kosmických technologií v České republice, zejména služeb
evropského programu pro Globální monitoring životního prostředí
a bezpečnosti (GMES).

programu GMES a v dalších výborech a pracovních skupinách
Evropské unie.
>> Svou pracovní činností jsme přispěli k zahájení více než

50 kosmických projektů 30 českých pracovišť.
>> Spravujeme a vydáváme katalog českých pracovišť se zájmem

a zkušenostmi v kosmických projektech, který je určený zejména
pro potenciální zahraniční projektové partnery.

>> Od roku 2008 jsme finančně podpořili více než 30 středoškolských a

vysokoškolských studentů při jejich zahraničních stážích, účasti
na odborných soutěžích, letních kurzech a školách.

>> Vydáváme informační a reklamní materiály o českých kosmických

projektech a jejich výsledcích.

>> Zorganizovali jsme více než 80 odborných školení, seminářů

a konferencí.
>> V roce 2010 jsme v pražském Kongresovém centru uspořádali

Mezinárodní astronautický kongres.

