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PARIS SPACE WEEK: RUSZYŁ EUROPEJSKI PORTAL
HATCH
Po ponad roku prac rozwojowych, portal internetowy HATCH zadebiutował podczas konferencji Paris
Space Week. Serwis ma na celu stać się głównym źródłem wiedzy o badaniach kosmicznych oraz
innowacjach w sektorze kosmicznym, pozwalając użytkownikom branżowym jak i entuzjastom szybko
odnaleźć potrzebne informacje.
Znajdujący się pod adresem www.spacehatch.eu portal HATCH posiada nieszablonowy koncept: jest
rzadko spotykanym serwisem przeznaczonym zarówno dla użytkowników branżowych, jak i
miłośników badań kosmicznych.

Zbudowanie portalu łączącego wysoko specjalistyczne dane o
projektach kosmicznych wraz z ciekawymi informacjami dla osób spoza
środowiska, przykładowo studentów, dzieci, rodziców czy dziennikarzy,
nie było prostym zadaniem. Aby pokazać jak działa ta ten koncept,
zorganizowaliśmy konkurs dla profesjonalistów i amatorów przed
uruchomieniem portalu. Wyniki były niesamowite. Specjaliści od różnych
projektów Horyzont 2020, pracownicy sektora kosmicznego a nawet
dwójka uczniów szkół podstawowych wzięła udział w konkursie, i to w
jednej kategorii. Czy to nie jest osiągnięcie?!
Linda Kimeiša, specjalistka ds. komunikacji, WIT Berry

To była jedna z pierwszych prób wykonanych przez zespół HATCH, pokazujących że badania
kosmiczne potraﬁą być dostępne dla każdego zainteresowanego tą branżą. Zespół planuje również
zorganizować szeroki zakres działań w przyszłości, aby zademonstrować możliwości, narzędzia i
informacje dostępne dla wszystkich w Europie na portalu HATCH.

Od pierwszego pomysłu na portal, przez jego objaśnienie we wniosku
projektowym, aż do uruchomienia serwisu HATCH, minęło dużo czasu i
bardzo wiele pracy. Warto było zobaczyć, jak portal się rozwijał wraz z
wszystkimi funkcjonalnościami. Praca w konsorcjum była zaś wspaniałym
doświadczeniem dla wszystkich zaangażowanych. Czekamy już na wyniki,

jak HATCH będzie używany do zwiększenia zasięgu kosmicznych badań i
innowacji.
Tanya Boardman, dyrektor Catena Space

Obecnie portal udostępnia szeroki zakres informacji na temat projektów kosmicznych ufundowanych
przez Komisję Europejską w ramach programów Horyzont 2020, FP6 i FP7, wylicza szereg wydarzeń
we współpracy z serwisem Space Agenda, informuje o kwestiach edukacyjnych we współpracy z
serwisem Space Awareness, oraz udostępnia wiadomości w dziale Szybka Wiedza, pisane przez
branżowych profesjonalistów oraz entuzjastów.
O portalu HATCH
HATCH to portal internetowy zawierający najszerszy możliwie zakres informacji o sektorze
kosmicznym: projekty, spółki, wydarzenia, wyniki prac, konkursy, wiadomości, jak również informacje
edukacyjne dla miłośników kosmosu. Celem portalu jest zostać głównym źródłem informacji dla
branży kosmicznej. Portal jest rozwijany przez zespół czterech MŚP z Łotwy, Wielkiej Brytanii, Polski i
Portugalii, oraz przez centrum technologiczne z Hiszpanii. Więcej informacji na temat portalu HATCH
można znaleźć pod adresem www.spacehatch.eu.
Projekt HATCH otrzymał ﬁnansowanie w ramach programu badań i innowacji Unii Europejskiej
Horyzont 2020 w ramach umowy o grant numer 776357.
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