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Zasadnicza działalność
Zarządzanie Kontrakcyjne & Reprezentacja
• Dzienna operacja UVS International (Unmanned Vehicle
System / Systemy Bezpilotowe), stowarzyszenia o celu
niedochodowym zarejestrowanego w Holandii, polega
na grupowaniu firm i spółek o zakresie narodowym i
międzynarodowym oraz organizacji zaangażowanych
z RPAS’em (Remotely Piloted Aircraft Systems) z 44
krajów.
• Reprezentacja tej spółki w różnych komitetach,
organizacjach oraz grupach pracowniczych jest
zorganizowana na poziomie narodowym, Europejskim
i międzynarodowym.
• Zarządzanie rozdziałem kontraktów naukowych, przez
narodowe oraz Europejskich organizacjie dla UVS
International jako głównego wykonawcy (oraz ze swoimi
członkami jako podwykonawcami), pozwala w ten sposób
na uwzględnienie wielorakich opinii przez kontraktora.
Publikacja
• Publikacja i dystrybucja bilansu całorocznej działalności
«RPAS: The Global Perspective» (w ujęciu globalnym);
(w przodującej światowo publikacji referencyjnej
RPAS’u gdzie pierwsza edycja pochodzi z 2003 roku)
są udostępnione w druku oraz w formacie cyfrowym.
Odnośnik to: «Yearbook» na stronie internetowej pod
adresem: www.rps-info.com
• Publikacja i dystrubucja dotyczących lotnictwa oraz
technologii związanej z terminologia RPAS’u.
Śledzenie Aktualizacji w Nowościach z
Technologii oraz Badania Rynków zawiera
się w:
• Międzynarodowym śledzeniu aktualnosci i technologii
RPAS’u
• Operacjonalne gromadzenia informacjii związanych z
RPAS’em
• Badanie rynków zwiazanych z RPAS’em
Sledzenie regulacji RPAS’u
Kreacja & administracja stron internetu - www.rpasregulations.com -, ustanawia jedyny punkt dla członków
RPAS’u, aby rozpowszechniali regulacje, normy,
dokumenty referencyjne oraz konsultacyjne wraz z
własną terminologią RPAS’u.
Patenty
Kreacja oraz administracja stron internetu - www.uas-

patents.org - która udostępnia informacje o patentach
związanych z RPAS”em wpisanych do ”U.S. Patent
& Trademark Office” / Urząd Patentów i Znaków
Towarowych U.S, umożliwia płatny dostęp do patentów
dla globalnej społeczności RPAS’u oraz innych
organizmów zainteresowanych.
Konsultacja
•
•
•
•

Strategiczne doradztwo RPAS’u
Egzaminowanie patentów przez RPAS
Doradztwo związane z procedurą regulacyjną RPAS’u
Maklerstwo kontraktów partnerskich
Egzaminowanie i Inspekcje, przez RPAS

Ilościowe & jakościowe inspekcje są ustanowione do
wojskowych i cywilnych norm przez operatorów RPAS’u.
Konferencje
• Dwu-roczne konferencje są organizowane przez
RPAS (Europejska polityka RPAS’u, Regulacyjne &
Innowacyjne Forum) - www.rpas-conference.com &
Europejski Forum Operatorow i Operacji RPAS’u www.rpas-civops.com
• Organizacja, przez RPAS (albo współorganizacja
we współpracy między podmiotami krajowymi publicznymi albo prywatnymi), manifestuje się poprzez
konferencje z silnym akcenem na kwestie regulacyjne.
Inicjatywa Dostępu Globalnego
Tworzenie & zarzadzanie ”Global Access Initiative” /
Inicjatywą Dostępu Globalnego ma na celu obszezyc dostępu
do informacji w dziedzinie międzynarodowych dzialnosci
RPAS’u dla osob zainteresowanych i propagowanie wiedzy
o jej aplikacjach & regulacjach prawnych.
DronesRules
Członek Konsorcjum Regulacji Dronow, zostal
wynagrodzony kontraktem przez European Commission
Executive Agency for Small & Medium-sized Enterprises
(EASME) / «Komisję Europejską Agencji Wykonawczej
Małych & Średnich Firm», który został zapoczątkowany
1’ego października 2015 roku (na czas trwania 24’ech
miesięcy). Kontrakt dotyczy produkcji narzędzia
zwiększającego świadomość (web site / strona
internetowa) który ma na celu ułatwienie dostępu do
regulacji lekkich RPAS’ów, włączając regulacje RPAS’u,
ochronę danych & ochronę danych osobowych jak
również kwestie ubezpieczeniowe www.dronerules.eu
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SkyOpener
Członek Konsorcjum SkyOpener został dofinansowany
przez trzyletni kontrakt (na sumę € 1,8M) przez European
Global Navigation Satellite Systems Agency / Europejski
Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji
Satelitarnej. SkyOpener dostarczy kompletny proces
operacyjny, a jego system przedstawia podwyższony
potencjał pszez CNS (Communication, Navigation &
Surveillance / Komunikacje, Nawigacje & Monitoring)
innowacje & umożliwia ANSP (Air Navigation Service
Provider / Służby żeglugi Powietrznej) pełna kontrolę
procesu operacji RPAS’u.
Rozpropagowywanie Inoformacji
Podejmowanie rozpropagowywania informacji, na
prośbę różnorakich organizacji, zawiera:
• Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego
• Komisia Europejska
• Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
• Europejska Agencję Obrony
• EUROCONTROL
• Organów
Nadzoru
(Wspólnego
Komitetu)
Bezpilotowych Systemów (JARUS)
• Francuski Urząd Lotnictwa Cywilnego (DGAC)
• Konsorcja badające RPAS’u, finansowane przez
Komisje Europejską
Bazy danych
Największa światowa baza danych osób jest
posiadana w organizacjach związanych z RPAS’em
[producenci systemów & podsystemów, operatorów
RPAS’u (prywatnych i rządowych), organizacje
badawcze, akademiczne, usługodawców z sektora
powietrznego, organizmów regulacyjnych, związki
narodowe & międzynarodowe & grupy zainteresowane i
międzynarodowe media (prasa)].
Posiada największą światową bazę danych dotyczącą:
• Dokumentów regulujących związanych z RPAS’em
i związanych z nimi referencjami & dokumentami
kierowniczymi (zawierającymi wytyczne)
• Broszur RPAS’u, arkuszy danych i zdjęć
• Zarejestrowane i zaaplikowane do patentow RPAS’u
Informacje & Pytania
Kontakt: Peter van Blyenburgh
pvb@rps-info.com
www.rps-info.com
www.rpas-regulations.com
www.uas-patents.org
www.rpas-conference.com
www.rpas-civops.com
www.dronerules.eu
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