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ТЕМА НА БРОЯ: СЕКТОР КОСМОС
Перспективи в Европа и България за периода 2021 – 2027 г.

Европейската комисия (ЕК) предложи да отдели 16 млрд. 
евро в следващия дългосрочен бюджет на ЕС (2021 – 2027 
г.) за подпомагане и засилване на лидерството на ЕС в 
сектор Космос.

Космическите технологии, данни и услуги се превърнаха в 
неизменна част от ежедневието на европейските граждани 
и Европа като цяло. Благодарение на реализираните  
инвестиции, ЕС постоянно печели предимство в 
космическите дейности, а европейската космическа 
индустрия е една от най-конкурентните. Динамичното 
развитие в сектора поставя нови предизвикателства и 
включва много участници в целия свят. В Космическата 
програма на ЕС се предвиждат нови инвестиции в 
космическите дейности, адаптиране към съвременните 
технологии и нужди, както и засилване на автономния 
достъп на Европа до Космоса.

На 10-ти ноември 2020 г. беше постигнато политическо 
споразумение между Европейския парламент, държавите-
членки на ЕС в Съвета и ЕК относно следващия дългосрочен 
бюджет на ЕС и NextGenerationEU. На 16-ти декември 2020 
г. беше подписано предварително споразумение относно 
Космическата програма на ЕС за периода 2020-2027 г., 
предложена от ЕК през юни 2018 г.

Новата Космическа програма ще поддържа 
съществуващата инфраструктура и услуги и ще въведе 
редица новости в т.ч.:

• Насърчаване на силна и иновативна космическа 
индустрия: Това се изразява в подобряване на 
достъпа на стартиращите компании до рисково 
финансиране. В същото време ще бъде създаден 
специален инструмент за собствен капитал чрез 
програмата InvestEU, която ще работи съвместно с 
Horizon Europe, за осигуряване на сътрудничество 
между между космически изследвания и иновации;

• Поддържане на автономен, надежден и 
рентабилен достъп до Космоса на ЕС;

• Единна и опростена система на управление: ЕС 
ще гарантира, че увеличаването на финансовите 
инвестиции ще подкрепи ефективното вземане на 
решения, така че всички космически дейности на 
ЕС да бъдат изпълнени според приетите програми 
и бюджет.

Благодарение на финансовия пакет от 13-15 млрд. евро, 
договорен от законодателите, Космическата програма 

на ЕС ще осигури по-нататъшното развитие на сега 
действащите европейски водещи програми - Коперник 
за наблюдение на Земята и Галилео / EGNOS за сателитна 
навигация. Това ще даде възможност за стартиране и 
на европейски инициативи в сателитната комуникация 
(GOVSATCOM) и Space Situational Awareness (SSA) за 
защита на космическата инфраструктура от космически 
отпадъци.
Разпределението на бюджета ще бъде следния: 9.1 млрд. 
евро за Галилео и EGNOS, 5.42 млрд. евро за Коперник и 
442 млн. евро за SSA и Govsatcom.
За първи път Космическата програма на ЕС ще включи 
съществуващите и новите космически дейности в рамките 
на една единствена програма. Последната законова 
стъпка за Програмата е окончателното й одобрение от 
Съвета и Европейския парламент, което се очаква да се 
случи през първия триместър на 2021 г.
На фона на приемането на новата Европейска 
Космическа програма, в България през февруари 
2021 г. изтича договора подписан с Европейската 
космическа агенция (ЕКА) за европейска кооперираща 
държава (PECS). Последните две тръжни процедури по 
него бяха проведени през 2020 г. През новата 2021 г. 
предстои страната ни да вземе решение за бъдещето 
на отношенията си с ЕКА: пълноправно присъединяване 
към ЕКА или сключване на нов предприсъединителен 
договор. В тази връзка Министерство на икономиката 
(МИ), отговорно за космическата политика на страната, 
е поръчало проучване на потенциала за развитие 
на българския индустриален и научен капацитет в 
Космическия сектор и сътрудничество с ЕКА, с цел 
създаване на Национална стратегия и програма за 
развитието на космическата индустрия и технологии.
През следващата 2021 г. МИ ще координира дейностите 
си и с Министерство на образованието и науката 
(МОН), които стартираха преди година създаването на 
Национална научна програма за космически изследвания, 
за която вече има постъпили две предложения.
Да пожелаем на МИ, МОН и Работна група No 
35 „Космическа политика“ към МС ползотворно 
сътрудничество и дискусии през новата 2021 г., както 
помежду им, така и с научните специалисти и частния 
сектор за финализиране на тези два важни документа.

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/commission-welcomes-political-agreement-european-space-programme-2020-12-16_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-policy_en
https://europa.eu/investeu/home_bg
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://www.copernicus.eu/bg
https://www.gsc-europa.eu/news/egnos-and-galileo-navigation-solutions-powered-by-europe-3
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/governmental-satellite-communications-(govsatcom)
https://www.satcen.europa.eu/page/ssa
https://spaceweeksofia.com/?page_id=648
https://spaceweeksofia.com/?page_id=648
https://spaceweeksofia.com/?page_id=648
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Perceptive Sentinel - платформа за извличане и създаване на данни чрез AI
Програмата за наблюдение на Земята на ЕС - Коперник събира непрекъснато и 

автоматизирано разнообразни данни за състоянието на планетата от широк спектър 
източници, в т.ч. сателитни изображения, наземни и въздушни сензори. Ценността на тези 
данни е неоспорима и се изразява в различните приложения, за които могат да се използват 
– от реагиране при бедствена ситуация до планиране на дейности по опазване на околната 
среда. Огромният обем от данни предлага и предизвикателството по обработката им.

Изкуственият интелект (AI) може да автоматизира някои анализи, работейки с петабайтите 
данни, за да извлече най-подходящата и важна информация за съответна цел. Проектът PerceptiveSentinel, финансиран 
от ЕС, разработва междинна услуга за наблюдение на Земята, за да отключи стойността на данните от Коперник за 
потребителите надолу по веригата.

«Състояние на климата на Земята през 2020 г.»
В доклада „Състояние на климата на Земята“ Световната метеорологична 

организация (WMO) използва седем показателя, за да опише променящия 
се климат, представяйки широк поглед върху климата в световен мащаб. Те 
включват състава на атмосферата, енергийните промени, които възникват 
от натрупването на парникови газове и други фактори, както и реакциите 
на сушата, океаните и ледената покривка на Земята. В тазгодишния доклад 
специално място намират данните и услугите предоставяни от програма 
Коперник, които са послужили за извършване на цялостния анализ. 
Докладът „State of the Global Climate 2020“ може да намерите на тук.

«Коперник Сентинел-6» Майкъл Фрейлих
Първите данни от европейско-американския спътник за наблюдение на океана «Коперник 

Сентинел-6» Майкъл Фрейлих, изведен в орбита на 21-ви ноември 2020 г. показват, че 
висотомерът на спътника е на път да осигури изключително точни измервания на океанското 
ниво и състоянието на Световния океан. Повече за обработените данни и спътника може да 
научите от страницата на EUMETSAT тук.

«The Ever Growing Use of Copernicus across Europe’s Regions»
През 2018 г. NEREUS, ЕКА и Европейската комисия стартираха инициативата за създаване на 

публикацията “The Ever Growing Use of Copernicus across Europe’s Regions”, в която са събрани 99 
примера за приложението на данни и услуги от програма Коперник в практиката. През тази година 
NEREUS допълни публикацията с още няколко информационни ресурси: 5 видеа от администрации 
в различни европейски държави описващи опита им с данни от Коперник; брошура представяща 
цялата инициатива; флаери за всяка от тематичните области; Интернет базирано търсене за всеки от 
99-те примера и линк към срещата в Европейския парламент, където беше представена публикацията. 
Повече за NEREUS може да намерите тук.

Европейска седмица на Космоса, 2020 г.
Тазгодишното издание на Европейската седмица на Космоса се проведе през м. декември и 

за първи път беше изцяло онлайн. Събитието продължи една седмица в рамките, на която бяха 
представени презентации от над 100 лектори, включиха се над 3500 участници от над 100 страни 
по света. Бяха реализирани 25 сесии на живо и повече от 50 часа видео съдържание от лектори 
от различни области – институции, индустрии, експерти и предприемачи. На участниците бяха 

представени разнообразни теми - от актуализация на текущото състояние и бъдещи планове за програма Коперник, 
истории за успех от проекти H2020, използващи космически данни на ЕС и новини за неговия наследник „Хоризонт 
Европа“, до три пленарни сесии, които предоставиха повече информация за бъдещето на Космическата програма на ЕС. 
Повече подробности и линкове до някои от сесиите може да намерите в статията на Copernicus Observer.

КОПЕРНИК В ДЕЙСТВИЕ

https://cordis.europa.eu/article/id/425637-machine-learning-unlocks-secrets-hidden-in-a-whole-earth-catalogue
http://www.perceptivesentinel.eu/
https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate
https://public.wmo.int/en
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10444
https://www.eumetsat.int/copernicus-sentinel-6-michael-freilich-satellite-delivers-promising-first-altimeter-data
http://www.nereus-regions.eu/copernicus4regions/publication/
https://www.nereus-regions.eu/copernicus4regions/videos-2/
http://www.nereus-regions.eu/copernicus4regions/brochure/
http://www.nereus-regions.eu/copernicus4regions/brochure/
http://www.nereus-regions.eu/copernicus4regions/user-stories-sheets/
http://www.nereus-regions.eu/copernicus4regions/copernicus4regions-breakfast-debate-live/
http://www.nereus-regions.eu/copernicus4regions/
https://www.euspaceweek.eu/event/8a96010d-1675-4d4e-815d-4ae1a7a0ca89/summary?environment=production-eu&5S%2CM3%2C8a96010d-1675-4d4e-815d-4ae1a7a0ca89=
https://www.copernicus.eu/en/news/news/observer-eu-space-week-2020-another-successful-edition-over-3500-participants-more-100
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Уебинар: Хиперспектрални данни за сухоземни и крайбрежни системи
В рамките на програмата на NASA за приложни науки (Applied Sciences Program) 

се организира пореден уебинар за използването на технологиите за наблюдение 
на Земята. Хиперспектралните данни представляват уникална възможност за 
характеризиране на специфични типове растителност и биогеохимични процеси 
на сушата и в океаните. Приложенията на хиперспектрални данни включват 

идентификация на растителни видове, управление на инвазивни видове, оценка на функционалните типове на 
фитопланктона, картографиране на влажни зони и плитки бентосни съобщества и откриване на вредни цъфтежи на 
водорасли. Способността на хиперспектралните данни да характеризират химични, физиологични и морфологични 
процеси позволява взимането на по-добри решения за критичните компоненти на динамиката на екосистемите като 
разпространението на инвазивни видове, намаляване на горите, заразяване с вредители и океанска динамика. Това 
обучение е и възможност за изграждане на капацитет в голяма потребителска общност преди старта на дългоочакваната 
глобална хиперспектрална мисия SBG. Уебинарът ще се проведе в три сесии от 19-ти януари до 2-ри февруари 2021 г.

Уебинар: «Commercial Data in Sentinel Hub»
Sentinel Hub провежда серии от уебинари за работа с 

платформите и решенията предлагани от компанията. На 14 
януари 2021 г. предстои поредния уебинар на тема „Commercial 
Data in Sentinel Hub“, в който може да участвате като попълните 
регистрационната форма. Проведения през месец декември уебинар на тема „Sentinel Hub Process API“ може да гледате  
тук. Пълна информация за предстоящите събития е налична на сайта на Sentinel Hub тук.

Уебинар: Картиране на вътрешни води с използване на продукти на 
Sentinel-1 GRD и машинно обучение

Уебинарът за обработка на данни от Sentinel-1 с методите на машинното 
обучение за управлението на вътрешни води e организиран от RUS и ще се 
проведе на 28-ми януари 2021 г.

В рамките на един ден ще бъдат представени основните теоретични концепции 
за картиране на водни тела със C-band SAR изображения. В практическата сесия 

ще бъде показано как продуктите на Sentinel-1 GRD могат да се използват с инструментариума на SNAP, за да се получи 
водна маска с висока разделителна способност в растер (DIM формат) и след това векторни маски (KML формат) чрез 
командния ред. Повече информация за уебинара и попълване на регистрационната форма тук. 

Уебинар: «Satellite data, services and opportunities offered by WEkEO»
Mercator Ocean International, Европейската агенция за околна среда, EUMETSAT и ECMWF организират 

поредица от уебинари за платформата WEkEO, обслужване на едно гише за всички данни и услуги на 
Copernicus & Sentinel, заедно с ресурси и инструменти за изчислителни облаци. Поредния уебинар ще 
бъде проведен на 14-ти януари 2021г. Регистрацията си за уебинара може да направите тук, а информация 
за всички уебинари на WekEO е налична тук.

Уебинари: IEEE Remote Sensing
IEEE Geoscience and Remote Sensing Society стартира поредица от актуални образователни лекции за 

основите на науката и технологиите за дистанционно наблюдение. Тя има за цел да предостави на студентите, 
младите специалисти и хората, желаещи да продължат образованието си, лекции с продължителност от 30 
до 60 минути под формата на онлайн уебинари. Всички събития са достъпни в IEEE GRSS Resource Center.

УСПЕШНИТЕ НИКОГА НЕ СПИРАТ ДА УЧАТ

https://www.wekeo.eu/web/guest/user-registration
https://www.wekeo.eu/news
https://resourcecenter.grss.ieee.org/
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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.

INNOspace Masters 2020/21

Състезанието INNOspace 
Masters 2020/21 се организира 
от Anwendungszentrum GmbH 
Oberpfaffenhofen DLR RFM. Партньори 

са Airbus, OHB SE, DB Netz AG и германските центрове 
за бизнес инкубация на EKA. Целта на състезанието е 
да се съберат иновативни концепции и решения, които 
решават текущи предизвикателства в космическата или 
некосмическата индустрия чрез трансфер на знания или 
технологии. Състезанието има 5 основни предизвикателства, 
повечето от които са достъпни за участие и на български 
организации. Състезанието е отворено за подаване на 
предложения до 5-ти февруари 2021 г.

Space Awards на Copernicus Masters
На 8-ми декември 2020 г., по 

време на Европейската седмица 
на Космоса, се проведоха Space 
Awards на Copernicus Masters. 9 
бизнес казуса на победители от 

предизвикателството и 13 носители на наградата Коперник, 
бяха наградени по време на Наградите от изтъкнати 
представители от бизнеса, Европейската космическа 
агенция (ESA), Европейската комисия, Германския 
аерокосмически център (DLR), Airbus, Planet, BayWa AG, 
Германското федерално министерство на транспорта 
и цифровата инфраструктура (BMVI) и организатора - 
AZO Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen. Кои са 
победителите и повече за техните технологични решения 
може да намерите в страницата на събитието.

Network of Resources (NoR)

Непрекъснатото нарастване на 
данни от спътникови мисии, заедно 
с напредъка на информационните 
компютърни технологии (ИКТ) 

доведоха до промяна на начина на работа с тези данни. 
Вече не е необходимо данните да се изтеглят локално за 
по-нататъшна обработка. Потребителят намира данните 
и ги обработва в облачни среди, хоствани от доставчици 
на ИКТ, които от своя страна напрекъснато разширяват 
възможностите за обработка.

Мрежата от ресурси (NoR) е инициатива на ЕКА 
за улесняване на използването на облачна среда от 
потребителите, надграждайки и разширявайки предишната 
покана за OSEO (Open Science for Earth Observation). NoR 
има за цел да подкрепи научноизследователската и 
развойната дейност, както и потребители с предварителна 
търговска цел за иновации в техните работни практики. 
С това се преминава от парадигмата „изтегляне на 
данни“ към парадигмата „довеждане на потребителя 
до данните“, считана за съществена за поддържане на 
конкурентоспособността в използването на данните.

Проект «Space Platform»

Проектът „Space Platform“ има 
за цел да ускори иновациите, като 
помогне на космическата екосистема. 
Той се състои от:

• Налична цифрова платформа, наречена Space Data 
Platform (SDP), съдържаща многобройни надеждни и 
актуализирани данни и информация за космическата 
екосистема;

• Персонализирани модули и технологични 
инструменти за подпомагане на бизнеса, наречени 
Space Modules, които първоначално се фокусират 
върху Funding Module и Networking & Show Case 
Module.

Virtual Bootcamp на Copernicus Accelerator

Virtual Bootcamp на Copernicus 
Accelerator беше проведен през 
декември 2020 г. Страхотно 
събитие с интересни панелни 

дискусии, работа в мрежа и ангажиращи семинари. В 
рамките на два дни в него бяха ангажирани над 250 
стартиращи фирми, експерти и ментори от цяла Европа, но 
този път виртуално! Повече за резултатите от Copernicus 
Accelerator 2020, както и как те използват данните и 
информацията от Програма Коперник, за да подобрят 
живота на нашата планета може да прочетете в брошурата 
на събитието.

ESA, «Internal Research Fellow for Data 
Quality Assessment for «New Space»

Европейската космическа агенция предлага Research 
Fellowship Opportunity в Directorate of Earth Observation 
Programmes. Кандидатстването за позицията е отворено 
до 12-ти януари 2021г., като за нея могат да участват и учени 
от България.

ОТ ИДЕЯ ДО РЕАЛИЗАЦИЯ…

https://innospace-masters.de/apply/
https://innospace-masters.de/apply/
https://www.euspaceweek.eu/event/8a96010d-1675-4d4e-815d-4ae1a7a0ca89/summary?environment=production-eu&5S%2CM3%2C8a96010d-1675-4d4e-815d-4ae1a7a0ca89=
https://www.euspaceweek.eu/event/8a96010d-1675-4d4e-815d-4ae1a7a0ca89/summary?environment=production-eu&5S%2CM3%2C8a96010d-1675-4d4e-815d-4ae1a7a0ca89=
https://copernicus-masters.com/hall-of-fame/
https://copernicus-masters.com/hall-of-fame/
https://copernicus-masters.com/
https://copernicus-masters.com/hall-of-fame/
https://eo4society.esa.int/sponsorship/
https://spacepp.com/web/index.php
https://copernicus-accelerator-virtual-bootcamp.b2match.io/
https://career2.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=esa&career_job_req_id=10170&fbclid=IwAR3MD0l2N6vsgLFbqQo5OHJCm-X81XE504nDHHwuDdK1tRYOdvXuJuelBe0
https://career2.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=esa&career_job_req_id=10170&fbclid=IwAR3MD0l2N6vsgLFbqQo5OHJCm-X81XE504nDHHwuDdK1tRYOdvXuJuelBe0
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Библиотеката eo-learn
Библиотеката eo-learn (Pyhon), за която вече няколко пъти писахме в нашия бюлетин, е широко 

използвана в професионалните среди за обработка на данните от наблюдението на Земята и 
машинното обучение. Библиотеката е използвана за множество малки и големи приложения, но 

за такива, които работят върху наистина големи масиви от данни, при които производителността и цената на синхронния 
достъп до данни, са задвижвани от API, могат да създадат проблеми. За да направят процеса по-опростен, бърз и 
ефективен, създателите на eo-learn от Sentinel Hub направиха работен поток, който замества стъпките за импортиране, 
преоразмеряване и интерполация на данните в eo-learn с Batch Processing: автоматично управляван работен поток, който 
позволява заявяване на данни за големи площи. С използването на пакетната обработка, могат да се получат резултати 
по-бързо, като успоредно с това ще се намалят разходите не само от страна на услугата, тъй като пакетната обработка 
консумира три пъти по-малко обработващи единици, но и от компютърната страна, тъй като по-голямата част от стъпките 
се извършват в облачна среда. Повече за работата на eo-learn с Batch Processing може да научите от статията на Maxim 
Lamare в Medium.

Кои са най-добрите библиотеки на Python за работа с пространствени 
данни?

През последните години Python се превърна в програмният език, който заедно с R, навлиза 
все по-успешно в обработката на данни, в т.ч. пространствените данни. Съществуват редица 

библиотеки, които  могат да се използват, както за работа с таблични данни, така и за пространствен анализ на растерни 
данни, визуализация, включително интерактивни приложения с получените резултати. Без да цитираме десетките статии, 
в които се класират популярните библиотеки на Python за работа с пространствени данни, бихме искали да ви споделим 
списъка с такива библиотеки направен от Eduardo Lacerda и публикуван в github - Awesome-Geospatial. В него освен 
най-новите и полезни библиотеки на Python може да намерите и такива на други програмни езици, както и линкове до 
софтуери с отворен код за работа с пространствени данни - от първична обработка, през бази данни до уеб приложения.

Устойчиво управление на градовете
В доклада на EURISY „Space for Cities Report: From innovation to operation“ ще 

намерите информация за използването на спътникови данни и услуги за 
целите на устойчивото управление на градовете. Той обхваща възможностите и 
предизвикателствата, свързани с приемането на оперативни сателитни услуги в 
градовете, които бяха представени от различните лектори по време на семинара 

Space for Cities Workshop проведен през октомври 2020 г. Запис на сесиите от провелия се семинар може да гледате тук.

Инициатива «Изменение на климата» на ЕКА
Промяната на климата е може би най-голямото екологично 

предизвикателство пред света в 21-ви век. Последиците от 
затоплящия се климат са широкообхватни и засягат ресурсите 
от прясна вода, глобалното производство на храни и морското 
ниво. За да отговори на необходимостта на UNFCCC и GCOS от 
данни за климата, Европейската космическа агенция (ЕКА) създаде 
инициатива за изменение на климата (Climate Change Initiative - CCI). 
Целта на CCI е да реализира пълния потенциал на дългосрочните 
глобални архиви на EO, които ЕКА, заедно със своите държави-
членки, са създали през последните 30 години, като значителен и 

навременен принос към базите данни ECV, изисквани от UNFCCC. Той гарантира, че пълният капитал се получава от 
текущи и планирани мисии на ЕКА, включително ERS, Envisat, мисиите на Earth Explorer, съответните архиви на данните от 
мисията на трети страни и съзвездието Sentinel, управлявани от ЕКА.

В създадения портал на инициативата потребителите имат достъп, както до архивите от данни за климата, така и до 
обучителни ресурси и актуални проектни предложения и възможности за сътрудничество в тази област.

СЪЗДАДЕНО С...OPEN SOURCE ДАННИ И СОФТУЕР

https://eo-learn.readthedocs.io/en/latest/
https://www.sentinel-hub.com/
https://medium.com/sentinel-hub/scale-up-your-eo-learn-workflow-using-batch-processing-api-d183b70ea237
https://github.com/sacridini/Awesome-Geospatial
https://www.eurisy.eu/
https://www.eurisy.eu/reports/space-for-cities-from-innovation-to-operation/
https://www.youtube.com/watch?v=0FhGtBttY_c
https://unfccc.int/
https://gcos.wmo.int/en/home
https://climate.esa.int/en/
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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 януари? Отговорът следва, а изчерпателен списък може да намерите на Интернет 
страницата ни: https://geopolymorphic-cloud.org/calendar/ 

Конференция Big Data from Space 2021
Дата: 18-20.05.2021 г.; Място: онлайн

Конференцията BiDS ‘21 се организира съвместно от Европейската космическа агенция (ESA), Съвместния изследователски 
център (JRC) на Европейската комисия и Сателитния център на Европейския съюз (SatCen).

EGU General Assembly 2021
Дата: 19-30.04.2021 г.; Място: онлайн

vEGU21, който ще бъде достъпен от целия свят, ще включва лекции, менторство, събития в мрежа и много други 
дейности в допълнение към близо 700 научни сесии в областта на географските науки и Коперник. Събитието ще се 
проведе изцяло онлайн, а абстракти за участие в него може да подадете до 13-ти януари 2021 г.

Уебинар на dotSpace и Eurisy за Space for Climate
Дата: 21.01.2021 г.; Място: онлайн

dotSpace и Eurisy стартират серия от уебинари за Космически възможности за климатични предизвикателства. Месечните 
уебинари ще представят най-доброто от свързаните с климата данни за наблюдение на Земята, приложения, иновации 
и покани за финансиране. Регистрация за уебинара през месец януари може да направите тук, а списък с предстоящите 
събития през годината може да намерите на следния линк.

Уебинар Closing the Gap Between Remote Sensing Capabilities and Customer Requirements
Дата: 26.01.2021 г.; Място: онлайн

Поредният уебинар от сериите на SpaceTech Expo Europe ще обедини производители, интегратори и доставчици на 
услуги, като ще бъдат разгледани теми и дискусионни точки за нови разработки в технологиите за мониторинг, включително 
SAR, IR; необходимостта от повече налични сателити за наблюдение с нови модели за закупуване, като например 
„плащане за изтегляне“; изискването за набор от стандарти за получаване на точни и еднакви данни от дистанционното 
наблюдение на всички платформи; необходимостта от изображения с по-висока разделителна способност: как да се 
сведе до минимум необходимостта от корекции на извлечените данни. Регистрация за събитието може да направите тук.

Консултативната група за хармонизация на ESA
Дата: януари-май 2021 г.; Място: онлайн
SME4SPACE е поканен от ESA, за да участва активно в процеса на хармонизация и да представи гледната точка на 

европейските космически МСП в рамките на дейностите на Консултативната група за хармонизация на ESA (THAG).
Ако сте космическо МСП и искате да участвате в този процес, може да попълните специалния формуляр за регистрация 

като изберете техническите досиета, които ви интересуват. През първата половина на 2021 г. в серия от събития ще бъдат 
представени резултатите от всички технически досиета.

БЪДИ ИНФОРМИРАН И УЧАСТВАЙ

https://geopolymorphic-cloud.org/calendar/
https://www.bigdatafromspace2021.org/
https://www.egu21.eu/
https://connect.groundstation.space/webinar-jan21-registration
https://forum.groundstation.space/
https://www.spacetechexpo.eu/resources/webinar-series/
https://www.sme4space.org/
https://www.sme4space.org/european-space-technology-harmonisation/
https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Technology_Harmonisation
https://www.sme4space.org/harmo-ml/
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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 и Надя Цветкова
Корица: Типичната зимна картина на Балканския полуостров и Централна Европа, в която ниската облачност е 

обхванала низините и котловините, а високите части на планините са окъпани в зимно слънце. Особено характерно е 
това за България (долу вдясно), с котловинни полета в югозападна България, Предбалкана и Средногорието, покрити с 
плътна облачност и високите планини - със сняг. Ясно се забелязва и гръбнака на Балканския полуостров - Стара планина 
постепенно извиващ се на север и преминаващ към Карпатите през Румъния, чак до Украйна.

Спътниково изображение: SENTINEL-3 OLCI Level 1 Earth Observation Full Resolution Product от 18.12.2020 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

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=

