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Заключна конференція за проектом «UKRAINE»
21 вересня в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» відбулася конференція
«Поширення в Україні технологій, знань та інновацій, які базуються на
використанні системи EGNSS» – заключна конференція за проектом
UKRAINE. На ній було підбито підсумки роботи, що її із січня 2015 р. у
рамках проекту виконував консорціум, до складу якого входили дев’ять
організацій із шести європейських країн
(Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського»).
Проект UKRAINE (Ukraine Replication, Awareness and Innovation based on
EGNSS) фінансувався Рамковою програмою Європейського Союзу з
досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Його було започатковано задля
втілення в життя можливостей, що з’явилися завдяки підписанню угоди між
Україною та ЄС у галузі глобальних навігаційних супутникових систем
(GNSS), і долучення українського ринку додатків із використанням GNSS до
систем Galileo та EGNOS.
EGNOS (Європейська геостаціонарна служба навігаційного покриття) –
це європейська супутникова система диференційної корекції, що була
розроблена для збільшення точності сигналу GPS-позиціонування та їх
надійності на території Європи. Сьогодні EGNOS покриває більшість
європейських країн. Завдяки реалізації проекту UKRAINE невдовзі до них
приєднається і Україна.
Отже, проект став майданчиком для розвитку ділових відносин між
організаціями та підприємствами, що працюють у галузі супутникової
навігації або використовують такі системи у своїй діяльності, та забезпечив
основу для спільних досліджень і розробок різноманітних додатків.
«Для України є надзвичайно важливою справою долучитися до розвитку
європейської геостаціонарної служби навігаційного покриття EGNOS. Це
важливо з точки зору підвищення безпеки нашого авіаційного, наземного,
морського транспорту, для підвищення ефективності логістичних систем,
бізнесу. Це є також дуже важливим з точки зору інтеграції в європейський
бізнес, в європейські системи комунікації, і загалом, в Європейський Союз, –
наголосив, відкриваючи конференцію, ректор НТУУ «КПІ ім. Ігоря
Сікорського» академік НАН України М. Згуровський. – Тому ми приділяли
дуже велику увагу цьому проекту, намагалися залучити до його виконання
кращі наукові, виробничі та бізнесові структури».
Докладніше про конференцію.

