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ТЕМА НА БРОЯ: КЛИМАТИЧНИ ДАННИ В ДЕЙСТВИЕ
Онлайн курс за работа с климатични данни за адаптация - България | C3S Услуги за обучение на потребители

Услугата за изменение на климата на програма Коперник 
на ЕС (Climate Change Service - C3S) и свързаната с нея 
C3S User learning Services (C3S ULS) организират първото 
в България обучение за работа с данни от Copernicus 
Climate Data Store (CDS). Целевата група са експерти, 
работещи професионално по темата Климат и живеещи 
в България. Курсът е част от поредица събития, които C3S 
ULS организира във всяка държава в Европа и е първия в 
България.

Обучението е с продължителност 5 седмици. В този 
период на разположение на одобрените за участие ще 
бъдат опитни експерти и преподаватели. Всички модули в 
курса са интерактивни и участниците ще бъдат насърчавани 
да работят съвместно, за да споделят знания и опит. Поради 
ограниченията наложени във връзка с извънредната 
епидемична обстановка в България, обучението ще се 
проведе изцяло онлайн. Броят на участниците е ограничен 
до 30.

Началото на курса ще бъде на 28-ми януари, а последното 
занятие на 24-ти февруари 2021 г. През този период ще 
бъдат организирани 5 виртуални класни стаи, в които 
участниците ще се запознаят с услугите и данните 
предоставяни от C3S и с обучителните програми на C3S 
ULS, ще бъдат поставени проблеми и задачи с данни за 
климатични промени и с помощта на експертите от C3S 
ULS и от България, ще разработят своите решения. Освен 
класните стаи, участниците ще трябва да отделят около 4-5 
часа седмично за самостоятелна и екипна работа.

Това обучение е насочено 
към консултанти, политици, 
бизнес предприемачи и 
изследователи, които искат да 
научат повече за създаването 
на климатични услуги за 
адаптация. Курсистите ще 
работят в мултидисциплинарен 
екип, за да разработят най-
оптимално своите решения.

Всеки участник ще може да създаде собствен учебен 
план в Learning Experience Platform - C3S ULS. Той може да 
избира конкретни уроци, които да му позволят най-пълно 
постигане на поставената учебна цел.

Участието в курса е без такса и участниците успешно 
преминали всички етапи на обучението ще получат 
сертификат от Copernicus C3S ULS.

Повече информация за онлайн събитието и начина за 
регистрация може да намерите в обучителната платформа 
на C3S ULS. За целта трябва да се регистрирате в 
платформата и изберете събитието за България. 

За повече подробности за курса, моля, изпратете имейл 
на българските експерти, които ще подпомогнат екипа 
на C3S ULS в организацията на обучението: Венцислав 
Василев и  Васил Василев.

https://www.copernicus.eu/en
https://climate.copernicus.eu/
https://climate.copernicus.eu/user-learning-services
https://uls.climate.copernicus.eu/web/learning/login?p_p_id=com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_redirect=%2F
https://uls.climate.copernicus.eu/web/learning/login?p_p_id=com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_redirect=%2F
mailto:alpheusbg%40gmail.com?subject=
mailto:alpheusbg%40gmail.com?subject=
mailto:vassil.vassilev%40geopolymorphic-cloud.org?subject=
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My Ocean - новия инструмент на Copernicus Marine Service
Copernicus Marine Service разполага с нов инструмент за изследване на характеристиките на Световния океан наречен 

My Ocean. Той предоставя достъп до карти, диаграми и времеви 
серии от данни, получени въз основа на информация от морската 
служба Copernicus. Всичко това е достъпно чрез браузер за 
настолни и мобилни устройства. Продуктите получени от My Ocean 
могат лесно да се споделят като карти, видеа, директни връзки или 
да бъдат вградени. Спектърът от възможни потребители е широк 
– специалисти от различни сектори, изследователи, частни фирми 
и държавни организации. My Ocean е лесен за ползване, бърз 
и интуитивен инструмент, който предоставя висококачествена 
информация, безплатна за всички потребители. Запознайте се с 
My Ocean.

Какво ново при сателитите от фамилия Sentinel
В рамките на програма Коперник от 2014 г. до днес в орбита са изведени спътници Sentinel-1, 2, 3 и 5P, чиято задача 

е мониторинг на Земята. С цел да отговори на нарастващите изисквания на потребителите за повече данни, програма 
Коперник разработва нови спътници в лицето на Sentinel 4, 5 и 6. Само преди броени дни последния от тях беше изведен 
в орбита. Sentinel-6 ще продължи мониторинга на Световния океан, разширявайки редиците от данни за височина на 
морското ниво за четвърто десетилетие. С височина на орбитата си от над 1300 км и достигайки 66° с.ш. и 66° ю.ш., 
Sentinel-6 осигурява измерване на морското ниво на над 95% от Световния океан без лед на всеки 10 дни.

Sentinel-4 бележи началото на нова ера на атмосферните наблюдения в Европа. За разлика от полярната орбита на 
Sentinel-5Р, той ще наблюдава тропосферни съставки над Европа и Северна Африка от геостационарна орбита и ще 
предоставя данни на всеки час. От своя страна целта на мисията Sentinel-5 е да осигури глобален, ежедневен мониторинг 
на ключови газове и аерозоли за качеството на въздуха. Повече за очакваните мисии на Sentinel-4 и 5 можете да научите 
от статията на Copernicus Observer.

Имате иновативна идея? Copernicus Accelerator е за вас
Copernicus Accelerator предоставя всяка година на 50-те най-смели иноватори и 

стартиращи фирми в Европа уникална 12-месечна програма, която да им помогне да изведат 
иновативните си идеи, базирани на данни от програма Коперник, на по-високо ниво. В 
рамките на програмата се организират многобройни семинари и работни срещи за решаване 
на въпроси, възникващи на всеки етап от развитието на продукта – от идеята до пускането му 
на пазара. Кандидатстването за следващия цикъл на програмата е между юни и септември 

2021 г. Междувременно разберете кои са тазгодишните участници в Market Validation Lab на Copernicus Accelerator и какви 
приложения с данни от Коперник са разработили в блога на Copernicus Accelerator.

Green City Watch за устойчиво управление на горите в градска среда
Мисията на Green City Watch е да промени радикално начина, по който се оценява 

природата и в частност биологичното разнообразие и така да допринесе за повишаване 
на прозрачността в местното управление и подобряване на градската среда. Технологията 
съчетава науки за околната среда, алтернативни източници на информация (сателитни 
данни с висока резолюция) и иновативни технологии (машинно обучение и изкуствен 
интелект) за измерване на качеството на градската среда. Продуктите на Green City 
Watch имат широко приложения за органите на местното управление, а също и за тесни 
специалисти като експертите лесовъди.

Green City Watch разчита на Sentinel-2 MSI за анализ на растителността, Sentinel-1 SAR 
за оценка на рисковете от наводнения в градовете, SkySat на Planet, RapidEye.

Green City Watch работи с над 30 мегаполиса в целия свят - от Бостън до Амстердам и 
Джакарта. Предоставя софтуер с отворен код за мониторинг, управление и подобряване 
на горите в градска среда. TreeTect софтуерния продукт може да намерите в github.

КОПЕРНИК В ДЕЙСТВИЕ

https://marine.copernicus.eu/
https://cmems.lobelia.earth/data?view=viewer&crs=epsg%3A4326&t=1601164800000&z=0&center=-20%2C29&zoom=11&layers=W3siaWQiOiJjMCIsImxheWVySWQiOiJHTE9CQUxfQU5BTFlTSVNfRk9SRUNBU1RfQklPXzAwMV8wMjgvZ2xvYmFsLWFuYWx5c2lzLWZvcmVjYXN0LWJpby0wMDEtMDI4LWRhaWx5L2NobCIsInpJbmRleCI6MCwiaXNIaWRkZW4iOnRydWUsImxvZ1NjYWxlIjp0cnVlfSx7ImlkIjoiYzEiLCJsYXllcklkIjoiR0xPQkFMX0FOQUxZU0lTX0ZPUkVDQVNUX1BIWV8wMDFfMDI0L2dsb2JhbC1hbmFseXNpcy1mb3JlY2FzdC1waHktMDAxLTAyNC90aGV0YW8iLCJ6SW5kZXgiOjEwLCJsb2dTY2FsZSI6ZmFsc2V9XQ%3D%3D&initial=1
https://www.copernicus.eu/en/news/news/observer-dive-digital-ocean-new-copernicus-marine-viewer
http://В рамките на програма Коперник от 2014 г. до днес в орбита са изведени спътници Sentinel-1, 2, 3 и 5P, чиято задача е мониторинг на Земята. С цел да отговори на нарастващите изисквания на потребителите за повече данни, програма Коперник разработва нови спътници в лицето на Sentinel 4, 5 и 6. Само преди броени дни последния от тях беше изведен в орбита. Sentinel-6 ще продължи мониторинга на Световния океан, разширявайки редиците от данни за височина на морското ниво за четвърто десетилетие. С височина на орбитата си от над 1300 км и достигайки 66° с.ш. и 66° ю.ш., Sentinel-6 осигурява измерване на морското ниво на над 95% от Световния океан без лед на всеки 10 дни.Sentinel-4 бележи началото на нова ера на атмосферните наблюдения в Европа. За разлика от полярната орбита на Sentinel-5Р, той ще наблюдава тропосферни съставки над Европа и Северна Африка от геостационарна орбита и ще предоставя данни на всеки час. От своя страна целта на мисията Sentinel-5 е да осигури глобален, ежедневен мониторинг на ключови газове и аерозоли за качеството на въздуха. Повече за очакваните мисии на Sentinel-4 и 5 можете да научите от статията на Copernicus Observer.
http://В рамките на програма Коперник от 2014 г. до днес в орбита са изведени спътници Sentinel-1, 2, 3 и 5P, чиято задача е мониторинг на Земята. С цел да отговори на нарастващите изисквания на потребителите за повече данни, програма Коперник разработва нови спътници в лицето на Sentinel 4, 5 и 6. Само преди броени дни последния от тях беше изведен в орбита. Sentinel-6 ще продължи мониторинга на Световния океан, разширявайки редиците от данни за височина на морското ниво за четвърто десетилетие. С височина на орбитата си от над 1300 км и достигайки 66° с.ш. и 66° ю.ш., Sentinel-6 осигурява измерване на морското ниво на над 95% от Световния океан без лед на всеки 10 дни.Sentinel-4 бележи началото на нова ера на атмосферните наблюдения в Европа. За разлика от полярната орбита на Sentinel-5Р, той ще наблюдава тропосферни съставки над Европа и Северна Африка от геостационарна орбита и ще предоставя данни на всеки час. От своя страна целта на мисията Sentinel-5 е да осигури глобален, ежедневен мониторинг на ключови газове и аерозоли за качеството на въздуха. Повече за очакваните мисии на Sentinel-4 и 5 можете да научите от статията на Copernicus Observer.
https://www.copernicus.eu/en/news/news/observer-upcoming-features-and-services-based-copernicus-sentinels-4-5-and-6
https://accelerator.copernicus.eu/
https://accelerator.copernicus.eu/adding-customer-insights/
https://www.greencitywatch.org/
https://github.com/krakchris/TreeTect
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Уебинар на NEREUS за проект EO4GEO
На 20-ти октомври 2020 г. NEREUS организира уебинар за популяризиране на проект EO4GEO, с акцент 

върху предоставяните инструменти и услуги. EO4GEO има за цел да запълни дупката между търсенето 
и предлагането на образователни програми и курсове в сектора на EO/GI. Запис на уебинара може да 
намерите тук!

Уебинар за «Black Marble» Night Lights Data на NASA
През нощта сензорите на спътниците улавят уникален човешки 

сигнал - изкуственото осветление. Това е нов източник на данни за 
подобряване на разбирането за взаимодействието между хората и 
околната среда. NASA разработи Black Marble, за да могат данните 
за нощната светлина да се използват за научни изследвания. Такива 
например са изследванията на светлинното замърсяване, незаконния 
риболов, пожарите, населените места и свързаната с тях енергийна 
инфраструктура. Продуктът ежедневно се калибрира и коригира. 
Данните (първоначално извлечени от сензора VIIRS) се коригират с 
множество нови алгоритми, чрез които се получават безоблачни и 
атмосферно-, теренно-, вегетационно-, снежно- и лунно- коригирани 
данни за нощната светлина. За желаещите да научат повече, ARSET организира уебинар за Black Marble на 3.12.2020 г.

Курс за радарна поляриметрия, организиран от ЕКА
Европейската космическа агенция (ЕКА) организира 6-тия курс по радарна 

поляриметрия, посветен на обучението на следващото поколение учени за 
наблюдение на Земята (EO) за използване на dual/fully polarimetric данни 
за развитие на науката и приложенията. 5-дневният курс ще се проведе 
онлайн през 2021 г., като датите ще бъдат съобщени своевременно. 
В него могат да вземат участие докторанти и кандидати за докторанти, 
учени след докторантура и потребители от европейски страни и Канада, 
заинтересовани от радарна поляриметрия. Повече за събитието може да 
намерите на сайта на ESA Polarimetry Course 2021.

Програма «Дигитална Европа» на ЕС
Европейската комисия предложи създаването на първата по рода си 

програма “Digital Europe”, в която ще инвестира 9,2 милиарда евро, за да 
приведе следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. с 
нарастващите цифрови предизвикателства. В този аспект Европейските 
центрове за цифрови иновации (EDIH) ще функционират като едно 
гише, като ще помагат на компаниите да реагират динамично на тези 
предизвикателства и да станат по-конкурентоспособни. EDIH ще играят 
централна роля в програмата Digital Europe, за да стимулират широкото 
възприемане на изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления 
(HPC) и киберсигурност, както и на други цифрови технологии от индустрията 
и организациите от публичния сектор в Европа. Повече за EDIH, кои са 
контактните лица в България и кога ще бъде организиран информационен 
ден за тях, може да научите от сайта на Европейската комисия.

УСПЕШНИТЕ НИКОГА НЕ СПИРАТ ДА УЧАТ

http://Въведение в "Black Marble" Night Lights Data на NASAПрез нощта сензорите на спътниците улавят уникален човешки сигнал - изкуственото осветление. Това е нов източник на данни за подобряване на разбирането ни за взаимодействията между хората и околната среда. NASA разработи Black Marble, за да могат данните от нощната светлина да се използват за научни изследвания. Такива например са изследванията на светлинното замърсяване, незаконния риболов, пожарите, населените места и свързаната с тях енергийна инфраструктура. Продуктът ежедневно се калибрира и коригира. Данните (първоначално извлечени от сензора VIIRS) се коригират с множество нови алгоритми, чрез които се получават безоблачни и атмосферно-, теренно-, вегетационно-, снежно-, лунно- коригирани данни за нощната светлина. За желаещите да научат повече, ARSET организира уебинар за Black Marble на 3.12.2020 г.
https://appliedsciences.nasa.gov/what-we-do/capacity-building/arset
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/introduction-nasas-black-marble-night-lights-data
http://polarimetrycourse2021.esa.int/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0
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ОТ ИДЕЯ ДО РЕАЛИЗАЦИЯ…

Коперник е програма създадена с иновативно мислене 
и размах. Тя създава отлични условия за реализация на 
новаторски идеи. Кои са актуалните финансови механизми, 
състезания, конкурси и предизвикателства, които може да 
използвате за развитие на идеята ви? Отговорът следва 
веднага.

Конкурс European Green Deal

Конкурсът на Хоризонт 
2020 “Building a low-carbon, 
climate resilient future: Research 
and innovation in support of 
the European Green Deal” с 

общ индикативен бюджет от 983 млн. евро е отворен за 
подаване на предложения с краен срок 26 януари 2021 г. 
Използването на данни от космическите програми на ЕС - 
Коперник и Галилео, могат да подпомогнат всички бъдещи 
предложения и решения за постигането на амбициозните 
цели на Зелената сделка.

Повече подробности и възможности за кандидатстване 
по конкурса, може да намерите в сайта на ЕК тук!

Космическо състезание за стартиращи 
фирми

Създайте полезен товар 
на космически кораб, 
интегрирайте го със 
сателит, квалифицирайте 
го, накарайте го да лети 
в Космоса и вземете 
данни от орбита. OrbAstro 

организира конкурс за стартиращи фирми разработващи 
сензори и системи за спътници, които да предложат 
технология и да търсят спътник, който да я изведе в орбита. 
Технологията на участниците в конкурса с най-висок 
резултат, преминала всички тестове, ще бъде интегрирана 
с полезен товар на спътник OrbAstro и изведена в орбита 
на SpaceX Falcon 9.

Повече за конкурса тук!

Space Now: виртуални форуми за 
инвеститори

EBAN Space, ESA и 
Euroquity организират 
поредица от виртуални 

форуми за инвеститори Space Now, където всяка сесия е 
открита от лидер на ESA, който споделя своите идеи за 
трансформацията на космическия сектор. Във форумите 16 

избрани компании за космически технологии представят 
своите иновации, като 4 победители са поканени да 
участват в ESA Investment Forum на 9-ти декември, по време 
на Европейската седмица на Космоса в Германия. 

Последният форум предстои на 3-ти декември, но записи 
от проведените досега събития може да намерите на 
страницата на Space Now.

GNSS User Technology Report

Докладът за потребителските 
технологии на GNSS, допълнение 
към доклада на GSA за пазара на 
GNSS, се публикува на всеки две 
години и разглежда задълбочено 

най-новите технология на GNSS, заедно с предоставяне 
на експертен анализ на тенденциите, които ще оформят 
глобалния пейзаж през следващите години.

Третото издание на GNSS User Technology Report 
2020 представя общ преглед на текущите тенденции и 
разработки на потребителските технологии на GNSS в 
четири макросегмента: high volume devices, safety- and 
liability-critical devices, high-accuracy devices, timing devices.

Станете регионален партньор на Galileo 
Masters и Copernicus Masters

През последните 16 
години Galileo Masters 
и Copernicus Masters 
се превърнаха във 
водещи международни 
платформи за 

ориентирани към бъдещето комерсиални приложения 
за спътникова навигация и наблюдение на Земята. Само 
през 2020 г. и двете състезания привлякоха 346 бизнес 
предложения за общо 46 предизвикателства и награди. 
Можете да станете регионален партньор на Galileo 
Masters и Copernicus Masters, като в замяна ще разширите 
местната иновация и предприемаческа екосистема чрез 
водещите европейски платформи, ще получите достъп 
до нови иновации - от свежи идеи до нови технологични 
решения и бизнес модели, ще използвате платформите и 
Европейската комисия, за да позиционирате бизнес си. 

Повече за условията за регионален партньор на Galileo 
Masters и Copernicus Masters може да научите тук!

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities
https://orbastro.com/orbital-start-up/
https://ebanspace.org/
https://www.esa.int/
https://www.euroquity.com/en/home
https://www.eban.org/space-virtual-investor-forums-2020/
https://www.eban.org/space-virtual-investor-forums-2020/
https://www.gsa.europa.eu/system/files/reports/market_report_issue_6_v2.pdf
https://www.gsa.europa.eu/system/files/reports/market_report_issue_6_v2.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/uploads/technology_report_2020.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/uploads/technology_report_2020.pdf
https://galileo-masters.eu/
https://copernicus-masters.com/
http://Станете регионален партньор на Galileo Masters и Copernicus Masters, за да стимулирате бизнеса си!През последните 16 години Galileo Masters и Copernicus Masters се превърнаха във водещи международни платформи за ориентирани към бъдещето комерсиални приложения за спътникова навигация и наблюдение на Земята. Само през 2020 г. и двете състезания привлякоха 346 бизнес предложения за общо 46 предизвикателства и награди. Можете да станете регионален партньор на Galileo Masters и Copernicus Masters, като в замяна ще разширите местната иновация и предприемаческа екосистема чрез водещите европейски платформи, ще получите достъп до нови иновации - от свежи идеи до нови технологични решения и бизнес модели, ще използвате платформите и Европейската комисия, за да позиционирате бизнес си. Повече за условията за регионален партньор на Galileo Masters и Copernicus Masters може да научите тук!
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TEAL - лесен достъп до данни за климатични промени

 Teal е безплатен визуален инструмент, който ви позволява да изследвате 
климатичните променливи и емисиите на въглерод през последните повече от 
40 години - от 1980 до почти реално време. Глобална карта показва климатични 
данни по държави и региони. Teal предоставя достъп до лесни за използване 
климатични данни. Не се нуждаете от технически опит в сложни набори от данни, 
за да използвате инструмента. С няколко кликвания можете да визуализирате и 
изтеглите данните, както и графики, които могат да се използват за взимане на 
информирани решения.

Софтуерът е разработен от WEMC на база на предишния C3S demo tools: European Climatic Energy Mixes (ECEM, 2015-2018) 
и C3S Climate and Energy Educational Demo (2019-2020).

Плъгин за полуавтоматична класификация за QGIS

Плъгина за полуавтоматична класификация (Semi-Automatic Classification 
Plugin - SCP) е безплатен и с отворен код за QGIS, който позволява контролирана 
класификация на изображенията от дистанционното наблюдение, като 
предоставя и инструменти за изтегляне, предварителна и последваща 
обработка на изображения.

Общата цел на SCP е да предостави набор от инструменти за растерна 
обработка, за да се автоматизира класификацията на земното покритие. Това 
от своя страна да може да се извърши и от хора, чиято основна специалност 
да е различна от дистанционно наблюдение. Налице е търсене и изтегляне на 
изображения от ASTER, GOES, Landsat, MODIS, Sentinel-1, Sentinel-2 и Sentinel-3. 
Налични са и няколко алгоритъма за класификация на земното покритие.

Spectator - ежедневен достъп до нови спътникови данни

Spectator използва програми за наблюдение на Земята като Коперник 
Sentinels и USGS / NASA Landsat за ежедневен достъп до нови спътникови 
изображения. С приложението може да проверявате къде са спътниците, 
кога те могат да заснемат вашата област на интерес и колко често. След това 

можете лесно да интегрирате спътниковите данни във вашето приложение в реално време! Разработеното приложение 
и API, за което има и безплатна квота, може да използвате и за допълнителни анализи и взимане на решения.

Body of Knowledge за наблюдението на Земята

Проектът EO4GEO публикува Body of Knowledge (BoK) за наблюдението на Земята и 
географската информация. BoK е официално описание на EO/GI сектора, представено 
от пълен набор от взаимосвързани концепции. BoK е референтен източник за 
образованието и индустрията, като им позволява да насочват образователни 
материали, предложения за обучение и бизнес, така че да се преодолее разликата 
между предлагането и търсенето на образование и обучение в тази област.

Чрез използването на Living Textbook tool, BoK е отворен за всички експерти, 
които искат да допринесат за неговото съдържание. Изследвайте EO4GEO BoK чрез 
инструмента за живи учебници тук.

Друг начин за изследване е инструментът BoК Visualization and Search tool, който 
осигурява по-компактен изглед на BoK.

СЪЗДАДЕНО С...OPEN SOURCE ДАННИ И СОФТУЕР

https://tealtool.earth/
https://www.wemcouncil.org/wp/
http://ecem.wemcouncil.org/#layer,Countries&timeperiod,historical&vartype,climate&variables,GHI&temporal_resolution,01m&statistics,org
https://edudemo.climate.copernicus.eu/
https://fromgistors.blogspot.com/p/semi-automatic-classification-plugin.html
https://fromgistors.blogspot.com/p/semi-automatic-classification-plugin.html
https://spectator.earth/
https://app.spectator.earth/
https://api.spectator.earth/#spectator-api-docs
http://www.eo4geo.eu/
http://www.eo4geo.eu/bok/
https://ltb.itc.utwente.nl/page/500/dashboard
https://eo4geo-uji.web.app/
https://bok.eo4geo.eu/GIST
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Всеки месец в рамките на програма Коперник се организират редица семинари, конференции и други събития. 
Кои са най-важните от тях, както и какви други събития в областта на геоинформационните технологии 
ви очакват през месец декември? Отговорът следва, а изчерпателен списък може да намерите на интернет 
страницата ни: https://geopolymorphic-cloud.org/calendar/ 

Mеждународна научна конференция «Космос, Екология, Сигурност - SES 2020»
Дата: 02-04.12.2020 г.; Място: онлайн
Институтът за космически изследвания и технологии - ИКИТ БАН организира Шестнадесетата международна научна 

конференция «Космос, Екология, Сигурност - SES 2020». Конференцията ще се проведе от 2 до 4 декември 2020 г. в 
смесена форма – присъствено и онлайн.

World Space Forum «Space for our Future»
Дата: 09-10.12.2020 г.; Място: онлайн

United Nations Office for Outer Space Affairs организира второто издание на World Space Forum. Събитието обединява 
експерти и политици от регионални, национални и местни институции, частни организации, академични институции, 
неправителствени организации и международни организации, които обменят мнения относно четирите стълба на 
космическата икономика, космическото общество, космическата достъпност и космическата дипломация. Събитието ще 
се проведе онлайн.

The 5-th Global Satellite and Space Show
Дата: 01-02.12.2020 г.; Място: онлайн
Тази година Глобалното сателитно и космическо шоу представя своята мисия чрез онлайн платформата за създаване на 

нови бизнес възможности в сектора, за разширяване на мрежа с контакти и за обръщане към сателитната и космическа 
индустрия с уеб семинари. В рамките на 8 семинара през двата дни ще бъдат разгледани различни теми от космическия 
сектор.

Семинари по инициатива за дигитална мрежа «Space for Twin Cities»
Дата: 10-15.12.2020 г.; Място: онлайн
Днес гражданите са част от екосистемата на градските иновации. Smart innovation в градовете се възприема като 

процес на промяна, задействан и непрекъснато проектиран от хора, които придобиват нова роля в процеса на вземане 
на решения. В този контекст градовете се управляват от данни. Генерирането, анализът и споделянето им (включително 
сателитни) е не само полезно за местните власти, но също така води до приходи за бизнеса, управляващ такива данни. 
ESA стартира инициатива за дигитална мрежа между общините по целия свят, в която са внедрени интелигентни решения 
с данни от Космоса, наречена Space for Twin Cities. Два от семинарите - Cultural Heritage и Smart Mobility ще бъдат 
организирани през декември 2020 г. Заявка за участие в тях може да направите тук!

Серия от уебинари на WEkEO
Дата: 02.12.2020 г.; Място: онлайн
Mercator Ocean International, Европейската агенция за околна среда, EUMETSAT и ECMWF организират уебинар за 

въведение в платформата WEkEO - обслужване на едно гише за всички данни и услуги на Copernicus & Sentinel, заедно с 
ресурси и инструменти за изчислителни облаци. Това е първият от поредицата от 12 уебинара на WEkEO DIAS, които ще 
се проведат до лятото на 2021 г.

Space User Consultation Platform 2020 (UCP)
Дата: 01-02.12.2020 г.; Място: онлайн
Платформата за консултации с потребители (UCP) е пространство, в което потребители от 12 различни пазарни сегмента 

се срещат, за да обсъдят своите нужди от приложения, разчитащи на местоположение, навигация, време, наблюдение 
на Земята и сигурни телекомуникации. Събитието ще се проведе в рамките на EU Space Week през декември 2020 г., а 
повече информация и регистрация тук!

БЪДИ ИНФОРМИРАН И УЧАСТВАЙ

https://geopolymorphic-cloud.org/calendar/
http://space.bas.bg/SES/index.html
https://www.unoosa.org/
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/hlf/2020/world-space-forum-2020.html
http://globalsatshow.com/
http://down2earth.esa.int/2020/10/smart-cities-seen-from-space/
http://down2earth.esa.int/2020/10/smart-cities-seen-from-space/
https://www.mercator-ocean.fr/en/
https://www.wekeo.eu/web/guest/news/-/blogs/wekeo-online-webinar-n-1-introduction-to-the-wekeo-dias
https://www.wekeo.eu/web/guest/news/-/blogs/wekeo-online-webinar-n-1-introduction-to-the-wekeo-dias
https://www.gsa.europa.eu/user-consultation-platform-2020-ucp
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GEO Polymorphic Cloud част от Copernicus Relays мрежата на програмата за наблюдение на Земята – Коперник.
Мрежата на Copernicus Relays съществува от 2017 г. и е изградена от центрове, които са местни професионални 

организации. Те изпълняват координиращи и популяризиращи дейности към Коперник на локално ниво, с което се 
цели разкриване на възможностите и ползите от програмата за гражданите и бизнеса. От друга страна от изключително 
значение е и обратната връзка - какви са нуждите на гражданите и бизнеса, което е и двигателят за развитието на 
програма Коперник. Организациите, ангажирани в мрежата Copernicus Relays, са над 95 в целия свят. 

Ние от GEO Polymorphic Cloud сме членове на мрежата Copernicus Relays от февруари 2018 г. В тази връзка извършваме 
следните дейности:

 

Повече за дейностите ни като Copernicus Relays и случващото се в програма Коперник може да научите от месечния 
ни бюлетин:

http://geopolymorphic-cloud.org/newsletter/
Посетете и страница ни в социалните мрежи обновявана регулярно: https://www.facebook.com/GeoPolymorphicCloud/
В Интернет страницата ни може да намерите още информационни ресурси за програма Коперник, пълен календар на 

събития и друга интересна информация.
http://geopolymorphic-cloud.org/
 
Автор: GEO Polymorphic Cloud (Васил Василев и Надя Цветкова)
Дизайн и оформление: Дамян Славков, Надя Цветкова
Корица: Есен в Лудогорските гори, дори и във видимия спектър може да различим различните дървесни видове - 

червен дъб, цер, липа, акация и в една тясна ивица черен бор: Sentinel-2, 23.11.2020 г.
Лого: Copernicus EU

ЗА НАС

ПОДПОМАГАМЕ
координацията свързана с дейностите на програмата 
на местно, регионално и национално ниво

РАЗПРОСТРАНЯВАМЕ
информационни материали за програмата - 
брошури, презентации, постери

ОРГАНИЗИРАМЕ
събития за представяне на специализирани данни, 
дейности и услуги на програмата

ПОПУЛЯРИЗИРАМЕ
програмата на събития свързани с наблюдението на 
Земята и други имащи връзка с това

ИНФОРМИРАМЕ
по конкретни въпроси касаещи програмата, данните и 
услугите от нея, актуални събития, търгове, 
финансиращи механизми, обучения

ОБУЧАВАМЕ
за сегментите на програмата, възможностите за 
научни изследвания, бизнес развитие и интегриране в 
работен процес

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
office@geopolymorphic-cloud.org 

или използвайте информационната линия на  Copernicus Relays
copernicus@geopolymorphic-cloud.org

https://geopolymorphic-cloud.org/
https://www.copernicus.eu/en/opportunities/public-authorities/copernicus-relays
http://geopolymorphic-cloud.org/newsletter/ 
https://www.facebook.com/GeoPolymorphicCloud/
http://geopolymorphic-cloud.org/
https://www.copernicus.eu/en
mailto:office%40geopolymorphic-cloud.org?subject=
mailto:copernicus%40geopolymorphic-cloud.org?subject=

