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ТЕМА НА БРОЯ: HOZIRON EUROPE И INVESTEU

През изминалия месец официално бе открита новата 
рамкова програма на ЕС в областта на научните изследвания 
и иновациите за периода 2021 - 2027 г. - Horizon Europe. На 
25-ти февруари беше отворен и първия конкурс по нея.

През следващите няколко месеца ще стартират и 
първите конкурси по останалите клъстери на програмата, 
включително и в Цифрови технологии, промишленост и 
космическо пространство (Клъстер 4). Това е основният 
клъстер, чрез който ще могат на конкурсен принцип 
да се финансират научни изследвания и иновативни 
разработки в областта на наблюдението на Земята от 
Космоса, включително и с използването на данни и услуги 
от програма Коперник на ЕС. Основната цел на  Клъстер 4 
на Horizon Europe e да подобри цифровите и космическите 
технологии, подкрепящи трансформацията на икономиката 
и обществото, дигитализацията и трансформацията на 
европейската индустрия и глобалното индустриално 
лидерство и автономия по отношение на технологии и 
ресурси.

През този месец стартираха и множество събития 
свързани с програмата като например първите уебинари за 
успешно участие в Horizon Europe. В България стартиращата 
конференция ще бъде организирана от МОН на 6-ти април.

Какви ще бъдат темите и отделните конкурси в работните 
програми на рамковите програми на ЕС в областта 
на научните изследвания обикновено за българските 
заинтересовани лица става ясно едва след тяхното 
публикуване, за разлика от други държави членки със силни 
позиции и лобиране в програмните комитети. Миналата 
седмица в ScienceBusiness изтекоха неофициалните 
работни програми на първите конкурси, включително и 
по Клъстер 4. Възможности за специалисти в областта на 

наблюдението на Земята от Космоса, геоинформационни 
технологии, изкуствен интелект предлага не само 
тематична област Космос от клъстер 4, а и всички други 
теми в клъстера, както и в останалите клъстери по Стълб 
II «Глобални предизвикателства и конкурентоспособност 
на промишлеността в Европа», така, че прегледайте цялата 
работна програма. Нейното финализиране и официално 
публикуване предстои в края на април - началото на май 
2021 г.

Участието на България в рамковите програми на ЕС за 
научни изследвания е резултат от комплекс от фактори, но 
силно зависи и от добре установена система от национални 
контактни лица и членове на програмните комитети, които 
от една страна трябва да информират заинтересованите 
страни, а от друга да лобират за интересите на България 
в задаването на приоритетите на програмата. Кои са 
контактните лица за Hoziron Europe за България беше 
определено този месец и информацията е налична на 
Интернет сайта на МОН. Какви ще са начините на тяхното 
взаимодействие със заинтересованите страни предстои 
тепърва да разберем.

Horizon Europe е наследник на предишната програма на 
ЕС - Horizon 2020. Освен тях InvestEU (като продължение 
на Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI)) 
мобилизира средства и инвестиции за научни изследвания 
и иновации.

През този месец Съвета на ЕС одобри програмата на 
InvestEU. Програмата обединява различни финансови 
инструменти, които понастоящем са в подкрепа на 
инвестициите в ЕС. Основната цел е да бъдат мобилизирани 
публични и частни инвестиции в ЕС чрез бюджетна 
гаранция на ЕС от 26,2 млрд. евро, която ще подкрепи 
инвестиционни проекти на финансови партньори като 
Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), национални 
банки и международни финансови институции (с 
предвиждания за поне още 10 пъти повече инвестиции). 
Очаква се регламентът за създаване на InvestEU да влезе 
в сила в началото на април, след което ЕК ще финализира 
необходимите процедури с партньорите по изпълнението. 
Компании, МСП и други заинтересовани лица ще могат да 
започнат да кандидатстват за финансиране от средата на 
2021 г.

https://eit.europa.eu/news-events/events/launch-event-horizon-europe-watch-here
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-erc-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_bg_investirame_za_da_oformim_nasheto_bdeshche.pdf
https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/ec_rtd_orientations-towards-the-strategic-planning.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hp5IcJhFh06rwpJTSPQCjbylqy_C4uBKt8G05uGThiFUQkk1TFU3SkpHRUg3QVJMNjcxWkFNVUVDVi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hp5IcJhFh06rwpJTSPQCjbylqy_C4uBKt8G05uGThiFUQkk1TFU3SkpHRUg3QVJMNjcxWkFNVUVDVi4u
https://mon.bg/
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/horizon-papers
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/horizon-papers
https://www.youtube.com/watch?v=gNrH4euxjzM
https://www.youtube.com/watch?v=gNrH4euxjzM
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03598-2
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis/select/Country/Bulgaria
https://horizon2020.mon.bg/page/--21
https://europa.eu/investeu/home_en
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/17/investeu-programme-adopted-by-council/
https://www.eib.org/en/index.htm
https://europa.eu/investeu/investeu-fund_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-74-2020-INIT/en/pdf
https://europa.eu/investeu/investeu-fund/how-get-financing_en
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CQuest - в помощ на земеделците за определяне на въглеродни кредити
Земеделците са изправени пред нарастващата необходимост да намалят въглеродния отпечатък 

и да компенсират емисиите на парникови газове, които създават. Един от начините, по който могат 
да направят това е чрез т.нар. доброволни въглеродни кредити. В помощ на това развива дейността 
си CQuest - млада компания базирана в Берлин, Германия. CQuest предлага услуги по мониторинг, 
докладване и проверка на секвестиран въглерод в почвите по целия свят. Те правят това като измерват 
органичния въглерод в почвите чрез спътникови данни, данни за температура и валежи, както и 

други продукти генерирани на базата на спътникови данни. Специално тези от Sentinel-2 се използват за количествено 
определяне на въглерода в биомасата. Тази услуга на CQuest е част от селекцията на Copernicus Accelerator за 2021 г., с 
която са спечелили и второ място на Copernicus Masters през 2020 г. Повече информация може да намерите тук.

Коперник в полза на гражданите
Европейската асоциация на компаниите в сектор дистанционни изследвания (EARSC) e 

неправителствена организация, която координира и популяризира европейски компании, 
ангажирани с предоставянето на геоинформационни услуги, получени от наблюдението на Земята. 
Целта на настоящото им проучване е чрез серия от примерни случаи да съберат количествени 
доказателства, че използването на данни от мисиите Sentinel на програма Коперник, осигурява 
ефективна подкрепа за различни пазарни приложения. Анализът на всеки примерен случай 

се фокусира върху продуктите или услугите, които използват данни получени от мисиите Sentinel и измерва тяхното 
въздействие в рамките на цялата верига на стойността. Проучването се извършва по задание на ЕКА и е финансирано от 
ЕС, като част от програма Коперник. Повече информация може да намерите тук.

CORAmaps – Глобален мониторинг на земеделските земи
CORAmaps е още една компания от тазгодишната селекция на Copernicus Accelerator през 2021 г. 

Компанията предоставя карти на земеделските земи с висока точност за целия свят. Това постига 
чрез обработка на радарни спътникови данни, комбинирането им с разработени от тях модели за 

растежа на земеделските култури и изкуствен интелект. За всеки земеделски парцел CORAmaps предоставя информация 
за здравословно състояние, наличие на повреди и добиви. Повече информация за услугите предоставяни от CORAmaps 
може да научите тук.

RapidAI4EO - постоянен мониторинг на земната повърхност на Европа
Консорциумът RapidAI4EO, по проект на Horizon 2020, усъвършенствa приложения 

за постоянен мониторинг на земната повърхност на европейския континент. 
RapidAI4EO обединява лидери в индустрията като Planet Labs, Vision Impulse, VITO, 
IIASA и ONDA DIAS/Serco Italia. Работата им ще даде възможност за по-добри 
начини за измерване и разбиране на човешкия отпечатък върху планетата, което е 
ключово предизвикателство и по целите за устойчиво развитие на ООН. Ще бъдат 
разработени подобрени AI процеси и обучителни данни, които ще поставят основите на ново поколение продукти на 
Услугата за мониторинг на земната повърхност на Коперник (CLMS), с фокус върху CORINE земно покритие. Комбинирането 
на спътникови данни от програма Коперник с усъвършенствани sensor fusion продукти за мониторинг от Planet, ще 
създадат иновативни начини за откриване и класифициране на промените в земното покритие и земеползването на 
много по-високо ниво на пространствена и времева детайлност отколкото е възможно днес. Пълните обучителни набори 
от данни ще бъдат свободни за ползване и в полза за цялата общност за дистанционно наблюдение на Земята. Повече 
информация тук.

Нови данни за крайбрежните зони в Европа
Службата за наблюдение на земната повърхност (CLMS) към програма Коперник 

стартира предоставянето на пълната версия на данните за крайбрежните зони, част 
от Global Land Service > Hot Spots, разработен съвместно със Службата за мониторинг 
на морската среда (CMEMS). Продуктът представя земното покритие на крайбрежните 
територии на европейския континент за 2012 и 2018 г. и промените между двете години. 
Данните са с минимална картируема единица 0.5 ха. Продуктът е резултат от визуална 
интерпретация на изображения с много висока резолюция и предоставя подробна 
картина (71 тематични класа) на земното покритие и земеползването. На 8-ми април 2021 ще се проведе първия семинар 
за представяне на продукта. Повече информация за продукта има тук, а достъп до данните - тук.

КОПЕРНИК В ДЕЙСТВИЕ

https://accelerator.copernicus.eu/portfolio/
https://copernicus-masters.com/
https://cquest.ai/
https://earsc.org/
https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions
https://www.copernicus.eu/en
https://www.esa.int/
https://earsc.org/sebs/
https://accelerator.copernicus.eu/portfolio/
https://coramaps.com/index.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://land.copernicus.eu/
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
https://www.planet.com/pulse/planet-leads-rapidai4eo-consortium-to-advance-rapid-and-continuous-land-monitoring/
https://land.copernicus.eu/
https://land.copernicus.eu/global/index.html
https://land.copernicus.eu/global/hsm
https://marine.copernicus.eu/
https://land.copernicus.eu/user-corner/events/coastal-zones-2013-land-cover-land-use-mapping
https://land.copernicus.eu/news/coastal-zones-full-dataset-now-available
https://land.copernicus.eu/local/coastal-zones
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AI4EO за взаимодействието между AI и EO
AI4EO е инициатива на Phi-lab на ЕКА за сближаване на изкуствения интелект (AI) и наблюдението 

на Земята (EO) с цел насърчаване на взаимодействието между тях. В тази връзка е организирането 
на първото AI4EO предизвикателство за качество на въздуха и здравето на хората, подкрепено 
от ECMWF и Службата за мониторинг на атмосферата (CAMS) към програма Коперник. 
Предизвикателството се фокусира върху решения базирани на AI с цел да улеснят подобряване 
на анализите и прогнозите по отношение на концентрациите на прахови частици (PM2.5) и азотен 

диоксид (NO2). Участниците са изправени пред предизвикателството да разработят нови методи за нови продукти за 
качество на въздуха с по-голяма резолюция, която да позволи използването им на местно ниво, подобрявайки тези 
създавани с помощта на спътникови данни от Sentinel-5P и продуктите на CAMS. Резултатите ще бъдат валидирани за 
териториите на 3 области - Северна Италия, Калифорния и Южна Африка. Повече за предизвикателството и начина за 
участие може да научите тук.

Участвайте в обученията на ARSET
Програмата за приложни науки на NASA (ARSET) помага на хората по целия свят 

да използват техните данни за решаване на глобални проблеми свързани с околната 
среда, продоволствената сигурност, водните ресурси, човешкото здраве и безопасност. 
Програмата предлага различни обучения, базирани на използването на спътниковите 

данни от NASA. Обученията са насочени основно към лица отговорни за провеждането на различни политики, НПО 
организации и други приложни специалисти, които биха могли да използват тези данни за ежедневните си дейности. 
Обученията са предназначени, както за начинаещи, така и за напреднали в областта. Те са групирани в 4 категории: 
анализи на земната повърхност, на водните ресурси, управление на бедствия и човешко здраве и качество на въздуха. 
Повече информация и списък до наличните обучения може да получите тук.

Новости при RUS
Research and User Support (RUS) е онлайн платформа със свободен достъп за европейски граждани, 

която насърчава използването на данни от програмата за наблюдение на Земята - Коперник, 
както и подпомага подобряването на образователните дейности и тези свързани с обработка на 
спътникови изображения. RUS е оперативна от септември 2017 г. и в момента навлиза в нов етап, в 
който ще се акцентира върху индивидуалното и групово обучение. Платформата предоставя два 

основни типа услуги. Първата е виртуални машини и новите docker image based environment, която включва и експертна 
помощ, свободен за ползване софтуер и данни. Втората са обучения, в т.ч. уебинари, обучителни сесии с ограничен 
брой участници (до 20-30 човека) и външни обучения. Настоящите и миналите обучения на RUS може да разгледате тук, 
а всичко най-актуално за платформата - тук.

POLINSAR 2021
10-ят международен семинар по наука и приложения на SAR поляриметрия и 

поляриметрична интерферометрия (POLINSAR 2021), организиран от ЕКА, ще се проведе 
между 26 и 30 април 2021. Семинарът ще бъде придружен от 2 събития: курс за радарна 
поляриметрия за напреднали и BRIX-2 - експеримент за обективно, стандартизирано 
сравнение и оценка на алгоритмите за извличане на биомаса, разработени за мисиите BIOMASS, NISAR и GEDI. Датите 
и за двете събития се очаква да бъдат потвърдени. Повече за семинарът и начините за участие може да разберете тук.

GEO Knowledge Hub
GEO Community е глобална мрежа свързваща държавни, академични и изследователски институции, доставчици на 

данни, различни бизнеси и експерти, с цел създаване на иновативни решения за глобални предизвикателства. В рамките 
на мрежата се провежда GEO Knowledge Hub - серия от уебинари целящи разширяване на знанията чрез приложения 
за наблюдение на Земята. На 1-ви април ще се проведе втория уебинар, който е насочен към пакета за класификация 
на земно покритие и земеползване от бразилския национален институт за космически изследвания (INPE). Повече 
информация може да намерите тук.

УСПЕШНИТЕ НИКОГА НЕ СПИРАТ ДА УЧАТ

https://ai4eo.eu/
https://www.ecmwf.int/
https://atmosphere.copernicus.eu/
https://platform.ai4eo.eu/
https://appliedsciences.nasa.gov/
https://appliedsciences.nasa.gov/sites/default/files/2020-08/Online_Resource_Guide.pdf
https://rus-copernicus.eu/portal/
https://rus-training.eu/
https://rus-copernicus.eu/portal/
https://www.esa.int/
http://polinsar-biomass2021.esa.int/brix-2/
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/The_Living_Planet_Programme/Earth_Explorers/Biomass
https://nisar.jpl.nasa.gov/
https://gedi.umd.edu/
http://polinsar-biomass2021.esa.int/
https://earthobservations.org/index.php
http://brazildatacube.dpi.inpe.br/portal/explore
https://earthobservations.org/gkh_webinars.php
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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.

European Low-Cost Space Launch
По програма Хоризонт 2020 е 

отворена покана за предложения 
за разработване на европейско, 
технологично и независимо решение 
за извеждане на малки сателити в ниска 

околоземна орбита, с което да се създаде възможност 
за специализирани, нискотарифни изстрелвания по 
определени график и орбита. Решението трябва да бъде 
иновативно, изпълнимо, финансово подплатено във фазите 
на развойна дейност и експлоатация и търговски изгодно. 
Поканата е отворена до 01 юни 2021. Повече информация 
тук.

Топ 50 през 2021 в Copernicus Accelerator

Всяка година Copernicus Accelerator 
събира 50-те най-смели иноватори и 
стартиращи фирми в Европа в областта 
на наблюдението на Земята, за да ги 

подпомогне в развитието на бизнес идеите им с помощта 
на опитни ментори. Участниците преминават 12-месечна 
специално разработена програма за обучение, която дава 
основа за развитие на бизнес идеята им до следващото 
ниво. В портфолиото на програмата може да се запознаете 
с тазгодишните избраници, някои от които ви представихме 
в раздел Коперник в действие.

Seraphim Space Camp

Space Camp е водещ акселератор 
за рискови инвестиции с фокус върху 
космическите технологии, насочен 

основно към специализирани стартиращи компании в 
сектора. Seraphim Space Camp е 10-седмична ускорена 
програма фокусирана върху началните стъпки на компаниите, 
предоставяща изчерпателно и тясно специализирано 
съдържание за нови, пионерни технологии. Програмата 
включва 300 часа за инвестиционна готовност и 200 часа 
за корпоративна ангажираност. До момента програмата е 
подпомогнала 35 компании, които са събрали общо над $55 
млн. общо финансиране. Повече информация и начините 
за участие тук.

Ново предизвикателство с CODEMOTION

Codemotion е платформа, която 
цели да спомага за професионалния 
растеж на разработчиците като 

свързва IT специлаистите, технологичните общности и 
компаниите. Тя предоставя възможност за еднократно, 
безвъзмездно финансиране на стойност 5000 евро за 
проекти в сферата на информационните технологии. 
Процедурата изисква кандидатстване чрез кратко резюме, 
което се разглежда от над 100,000 разработчици, които 
оценяват представената идея. Повече информация за 
кандидатстване тук!

Доклад за капиталовите инвестиции в 
Европа

Генерална дирекция «Научни изследвания 
и иновации» на Европейската комисия 
публикува в началото на февруари 2021 г. 
резултатите от независим експертен доклад, 
в който е анализиран съществуващия 
недостиг на инвестиции и причините за него. 
Направените констатации имат съществен 

принос в разбирането на връзката между подпомагането 
от ЕС и европейската екосистема за рисков капитал, както 
и изследване на начините за осигуряване на подходящ 
достъп до финансиране от страна на иновативни, бързо 
развиващи се, европейски МСП, а така също и бъдещо 
развитие на екосистемата на рисковия капитал в Европа. 
Повече информация и достъп до доклада тук!

Horizon Results Booster

Horizon Results Booster представлява пакет от 
специализирани услуги, предоставяни безплатно на 
организации и консорциуми, бенефициенти в рамките на 
FP7 и Horizon 2020 (текущи или приключили). Допустими 
са и проекти, финансирани от програми, различни 
от посочените, при условие, че се присъединят за 
кандидатстване чрез т.нар. проектна група, ръководена 
от проект, финансиран по FP7 и Horizon 2020. Целта е да 
се увеличи максимално въздействието на постигнатите 
резултати в рамките на проекти за научноизследователска 
и развойна дейност, финансирани от ЕС, и да се увеличи 
потенциала за експлоатация на техните научни резултати. 
Повече информация за услугите тук! 

ОТ ИДЕЯ ДО РЕАЛИЗАЦИЯ…

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-eicprize-2019;callCode=null;freeTextSearchKeyword=space;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://accelerator.copernicus.eu/
https://accelerator.copernicus.eu/portfolio/
https://seraphim.vc/accelerator/
https://seraphim.vc/portfolio/
https://seraphim.vc/accelerator/
https://www.codemotion.com/
https://extra.codemotion.com/agora-your-project-deserves-attention/
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/organisation/dg-rtd-dg-research-innovation_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/organisation/dg-rtd-dg-research-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/news/equity-funding-eu-new-report-sheds-light-shortcomings-eu-finance-landscape-2021-feb-05_en
https://www.horizonresultsbooster.eu/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/research/fp7_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://een-bcci.com/horizon_results_booster/
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Нови инвестиции в космическия сектор

Европейският инвестиционен фонд (EIF) в партньорство 
с Европейската комисия обявиха, че ще бъдат направени 
инвестиции в размер на €300 млн. в европейския 
космически сектор в подкрепа на авангардни иновации. 
Това се случи на тазгодишната Европейска конференция 
по въпросите на космическото пространство през януари 
в Брюксел. Инвестицията ще бъде насочена към два фонда 
- Orbital Ventures и Primo Space, чрез първия подкрепен от 
ЕС инвестиционен инструмент - InnovFin. Инвестициите 
ще бъдат насочени към европейски малки и средни 
технологични компании. Повече информация тук!

Summer of Weather Code
Summer of Weather Code 

(ESoWC) е ежегодно събитие, 
което има за цел да събере 
екипи, които да разработят 
иновативни софтуерни 
решения с отворен код, 

свързани с климатични, синоптични и атмосферни казуси. 
И тази година събитието се извършва в тясна връзка с 
Услугите за изменението на климата (C3S) и мониторинг 
на атмосферата (CAMS) на програмата за наблюдение на 
Земята - Коперник, които осигуряват менторите и могат да 
се включат към някои от сформираните екипи. За първи път 
събитието ще бъде подкрепено от WEkEO. Кои са шестте 
избрани предизвикателства и начините за участие може да 
разберете тук.

ERC kicks off Horizon Europe
Както ви съобщихме в предишния брой 

на бюлетина ни, в края на месец февруари 
беше публикуван първият конкурс на 
новата рамкова програма за научни 
изследвания и иновации на ЕС - Хоризонт 
Европа. През 2021 г. Европейския 

научноизследователски съвет (ERC) ще предостави €1.9 
млрд., за да подпомогне близо 1000 водещи учени да 
извършат своите изследвания. Както и в предходните 
години, по-голяма част от финансирането (66%) е насочено 
към изследователи и учени, намиращи се в началото 
или средата на кариерното си развитие. Финансирането 
ще подпомогне и работни места за приблизително 6860  
изследователи с бакалавърска до следдокторска степен, 
както и други специалисти наети в екипи финансирани от 
ERC. Не забравяйте, че крайната дата за кандидатстване 
по първия стартирал конкурс е удължена до 8-ми април. 
Повече информация може да намерите тук.

Обществена поръчка към ECMWF

Climate Data Store (CDS) на програмата 
за наблюдение на Земята - Коперник, към 
Службата за изменение на климата (C3S), 
е инфраструктура, която предоставя на 

потребителите си достъп до широк спектър от климатични 
данни. В тази връзка Европейският център за средносрочна 
прогноза на времето (ECMWF), като представител на C3S, 
обявява обществена поръчка за оперативен достъп до 
глобални и регионални климатични реанализи и прогнози 
от Федерацията на мрежите за земната система (ESGF). 
Техническото решение ще осъществява този достъп през 
три портала на ESGF, обслужвани от STFC, IPSL и DKRZ, които 
съвместно ще осигуряват непрекъснат и ефективен достъп 
до климатичните данни хоствани на тях, както и поддръжка 
за потребителите използващи интерфейса на CDS. Обект 
на обществената поръчка е услуга по подпомагане на 
достъпа до хостваните данни от каталога на CDS и работа и 
поддръжка на използвания софтуер. Повече информация 
може да намерите тук.

Какво ново в Forestry TEP?

Тематичната платформа за горите 
Forestry TEP, която се управлява 
от финландския технически, 
изследователски център VTT, се 

превърна в утвърдена услуга за анализ на горите, свързани 
с използването на сателитни и други източници на данни. 
Различните потребители, представители на търговския, 
изследователския и публичния сектори, използват 
възможностите на платформата, състоящи се в достъп 
до спътникови данни, изчислителни ресурси, основни 
услуги по обработка, в т.ч. на спътникови изображения, 
ГИС анализи, API интерфейс и разработване на среда за 
създаване на нови услуги за частно и публично ползване.

От 1-ви април 2021 г. Forestry TEP навлиза в нова фаза 
на търговски взаимоотношения, а именно платформата 
ще предлага на потребителите си абонаментни планове. 
Ще бъдат налични 3 типа абонамента, всеки от които с 
отстъпка за дългосрочен договор и за представителите на 
академичните среди. Всички потребители ще разполагат 
и с 30-дневен свободен от такси период. В допълнение 
платформата ще започне да предлага и експертни услуги, 
за да подпомогне ефективното си използване. Forestry 
TEP ще бъде достъпна и през Network of Resources (NoR), 
създадена от ЕКА. За изследователски и развойни дейности, 
потребителите имат възможност да кандидатстват за 
финансирани от ЕКА ваучери за използване на платформата. 
Повече за това може да научите тук.

ОТ ИДЕЯ ДО РЕАЛИЗАЦИЯ…

https://www.eif.org/
https://ec.europa.eu/info/index_bg
https://www.spaceconference.eu/
https://www.spaceconference.eu/
https://primomigliosgr.it/primospace/
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_89
https://esowc.ecmwf.int/
https://climate.copernicus.eu/
https://atmosphere.copernicus.eu/
https://wekeo.eu/
https://www.eventbrite.de/e/eu-startups-summit-tickets-63330019794
http://geopolymorphic-cloud.org/newsletter_docs/Newsletter_202102_GeoPolymorphicCloud.pdf
https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/news/erc-kicks-off-horizon-europe
https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home
https://climate.copernicus.eu/
https://www.ecmwf.int/
https://esgf.llnl.gov/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A114379-2021%3ATEXT%3AEN%3AHTML
https://f-tep.com/
https://www.vttresearch.com/en
https://nor.cloudeo.group/
https://www.esa.int/
https://f-tep.com/subscription/
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Time-laps от изображения на Sentinel-2
Интересен продукт, който привлече вниманието ни е time-laps от изображения на Sentinel-2 

за цялата планета за период от една година. За създаването му са обработени около 3 
петабайта данни. Колекцията от данни е с резолюция 120 м и включва най-добрите пиксели 
за всеки 10 дни. Предимство е, че може да се използва лесно и от неспециалисти в областта 
на обработката на спътникови изображения. Продуктът намира приложение в различни 
процеси базирани на machine learning - земно покритие, класификация на земеделски 
култури, ежемесечна снежна покривка и други. Това, че данните са налични в глобален 

мащаб позволява извършването на наблюдение на различни природни явления и характеристики, както с научни, така и с 
образователни цели за всяка точка на света. Типичен пример е промяната в NDVI през годината.

Продуктът е наличен свободно през CreoDIAS и AWS S3, а може да се визуализира и обработва през Sentinel Hub, 
EO Browser, Jupyter Notebook и др. Той е създаден в рамките на проект «Global Earth Monitor», финансиран по програма 
«Хоризонт 2020» и Digital Twin в рамките на Phi-lab на ЕКА. Повече информация може да намерите тук.

TAICAP - софтуер за оценка на продуктите за определяне на качеството на въздуха
TAICAP e софтуерен продукт разработен от френския институт INERIS, който позволява на 

потребителите да оценяват продукти за качеството на въздуха на определена територия. 
Направените оценки са подкрепени от подробен набор от статистически данни, изчислени 
от TAICAP за различни видове станции за мониторинг (градски, крайградски и извънградски). 
TAICAP предоставя и оценки за превишаване на прагове за качеството на въздуха, с цел 

преценка на възможностите на продуктите да локализират територии, в които стандартите не са изпълнени.
TAICAP e софтуер с отворен код. Той може да се свърже с всяка платформа, която предоставя прогнози и реанализи за 

качеството на въздуха. Ако потребителите нямат своя система, TAICAP предлага по подразбиране връзка към регионални 
набори от данни от CAMS, свързани с качеството на въздуха в Европа. Потребителите имат възможност и да извличат 
само данни, които се отнасят за територията, която ги интересува. Повече за TAICAP може да научите тук.

Earth Observations Toolkit за устойчиви градове и общности
Целите за устойчиво развитие (ЦУР) са набор от цели, свързани с бъдещото международно 

развитие за периода 2016 – 2030 г. Постановени са от Организацията на обединените нации 
и се популяризират като Глобални цели за устойчиво развитие. Набелязани са 17 цели със 
169 специфични подцели.

Цел 11 е свързана с трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и 
устойчиви центрове. В тази връзка е създаден Earth Observations Toolkit, който може да послужи като първа стъпка за 
държавите и градовете, които се интересуват от използване на ресурсите от наблюдението на Земята за постигане на 
тази цел. Продуктът включва ръководство, връзки, набори от данни за наблюдение на Земята и инструменти, а така 
също информация за иновативни подходи и опит. Earth Observations Toolkit цели също да улесни ангажираността между 
местните общности, градове, национални агенции и експерти по наблюдение на Земята и да насърчи споделянето на 
знания и сътрудничеството между тях. Повече информация може да получите тук.

Радарните данни при мониторинг на растителността в опожарени територии
Мониторингът на възстановяването на растителността в райони засегнати от пожари 

е важно, особено в горски територии. Горите имат важна роля за създаване на здрави 
екосистеми, а от друга страна могат да бъдат обект на нови пожари в бъдеще. Мониторингът 
може да се окаже предизвикателство, ако е базиран само на използването на оптични 
сензори, поради наличието на облачност. Какво е решението? Радарните данни са доказано 

и надеждно средство при наблюдение на тези процеси. SAR инструменти са качени на борда на различни спътници, в 
т.ч. на Sentinel-1 на ЕКА, както и на други летателни апарати - напр. Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar на 
NASA на борда на Gulfstream III. Радарните сигнали могат да разграничат «гола земя», неизгоряла територия, храстовидна 
растителност и райони с нова или свежа растителност. Данните от радарните сигнали могат да се кодират цветово на 
базата на растителността с данни събирани за период от време, за да се определи как растителността се променя. 
Съществуват и ограничения в използването на радарни данни най-вече в територии със силно разчленен релеф. 
Въпреки това преимуществата в използването им са налице. Повече за използването на радарни данни в мониторинга 
на опожарени територии може да научите тук.

СЪЗДАДЕНО С...OPEN SOURCE ДАННИ И СОФТУЕР

https://creodias.eu/sentinel-2-l2a-120m-mosaic
https://registry.opendata.aws/sentinel-s2-l2a-mosaic-120/
https://github.com/sentinel-hub/public-collections/tree/main/collections/sentinel-s2-l2a-mosaic-120
https://www.sentinel-hub.com/faq/#how-to-visualize-own-collection-eobrowser
https://jupyter.org/
https://www.globalearthmonitor.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://www.esa.int/
https://medium.com/sentinel-hub/digital-twin-sandbox-sentinel-2-collection-available-to-everyone-20f3b5de846e
https://www.ineris.fr/en
https://atmosphere.copernicus.eu/air-quality
https://atmosphere.copernicus.eu/taicap-toolbox-assess-and-improve-cams-european-air-quality-products
https://www.un.org/en
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.unodc.org/unodc/en/sustainable-development-goals/sdg11_-sustainable-cities-and-communities.html
https://eo-toolkit-guo-un-habitat.opendata.arcgis.com/
https://eo-toolkit-guo-un-habitat.opendata.arcgis.com/
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-1
https://www.esa.int/
https://www.jpl.nasa.gov/missions/uninhabited-aerial-vehicle-synthetic-aperture-radar-uavsar
https://www.nasa.gov/
https://www.gislounge.com/monitoring-vegetation-regrowth-after-fire-with-remote-sensing/
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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 близките месеци? Отговорът следва, а изчерпателен списък може да намерите на Интернет 
страницата ни: https://geopolymorphic-cloud.org/calendar/ 

GeoNight 2021
Дата: 09.04.2021 г.; Място: онлайн

Българското географско дружество, Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН и Геолого-
географски факултет на СУ «Св. Климент Охридски» организират 5-то издание на международната географска нощ. Повече 
информация може да намерите тук.

Space Resources Week
Дата: 19-22.04.2021 г.; Място: онлайн

Space Resources Week 2021 ще събере лидерите от секторите на наземните ресурси, космическата индустрия, финансовите 
институции, изследователските институти и университети. Целта е разискване на техническите и икономическите 
предизвикателства, пред които е изправено използването на наземните ресурси (ISRU) и изготвяне на препоръки за 
бъдещо развитие на този високотехнологичен сектор. Участието в конференцията е свободно и позволява присъствие 
във всички сесии и дискусии. Програмата и регистрационната форма са налични тук.

Big-Data.AI Summit
Дата: 21-22.04.2021 г.; Място: онлайн

Big-Data.AI-Summit е водеща европейска конференция за практическото приложение на изкуствения интелект и big 
data в бизнеса. В рамките на два дни ще имате възможност да се срещнете с пионерите в областта на изкуствения 
интелект, експерти отговорни за взимане на решения на високо ниво и създаване на приложения. #BAS21 ще ви помогне 
да откриете нови подходи в създаването на бизнес стойност от изкуствения интелект. Участието в конференцията е 
безплатно и може да се регистрирате тук.

8-ма Европейска конференция за космически отпадъци
Дата: 20.04.2021 г.; Място: онлайн

Европейската конференция за космически отпадъци е най-голямото събитие в тази сфера. Програмата й предвижда 
участие на международно признати учени, инженери, експерти, адвокати и други експерти на високо ниво. Те ще дискутират 
различни аспекти от изследването на космическите отпадъци, в т.ч. способи за измерване, теории за моделиране на 
средата, техники за анализ на риска, проекти за защита, политики, регулации и правни въпроси. Регистрационната 
форма и таксите за участие са налични тук.

Конференция за малките спътници
Дата: 26-27.04.2021 г.; Място: онлайн

Пазарът на малките сателити се очаква да нарастне значително до $7.53 млрд. само в следващите няколко години. В 
тази връзка постигането на свързаност в наземните сектори между новите плеяди спътници на ниски орбити вече се 
развива сериозно от водещите участници в индустрията по целия свят. На конференцията ще се застъпят теми свързани 
с икономии от мащаба, регулаторни фактори и нововъведения наложени от водещите космически, военни и търговски 
доставчици. Програмата е двудневна, а регистрационна форма и такси за участие са налични тук.

13-ти симпозиум на IAA за малки сателити за наблюдение на Земята
Дата: 27-29.04 2021 г.; Място: онлайн
SSSEO 2021 ще събере учени, инженери и мениджъри, които да обменят информация относно планирани и текущи 

програми и мисии. На конференцията ще бъдат представени нови идеи свързани с мисиите на малките сателити, а така 
също и технологични и управленски аспекти за специализирани спътници за наблюдение на Земята. Регистрация за 
участие в конференцията може да направите тук.

БЪДИ ИНФОРМИРАН И УЧАСТВАЙ

https://geopolymorphic-cloud.org/calendar/
http://geography.bg/
http://www.niggg.bas.bg/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet
https://www.geography.bg/news/item/305-geonight-2021-in-bulgaria
https://www.spaceresourcesweek.lu/
https://www.spaceresourcesweek.lu/program2021
https://www.big-data.ai/
https://www.xing-events.com/BAS21.html
https://space-debris-conference.sdo.esoc.esa.int/
https://space-debris-conference.sdo.esoc.esa.int/page/programme
https://space-debris-conference.sdo.esoc.esa.int/page/registration-and-invitation
https://www.smi-online.co.uk/defence/uk/conference/small-satellites#tab_overview
https://www.smi-online.co.uk/defence/uk/conference/small-satellites#tab_programme
https://www.smi-online.co.uk/defence/uk/conference/small-satellites/booknow
https://iaaspace.org/event/13th-iaa-symposium-on-small-satellites-for-earth-observation-2021/
https://iaaspace.org/product-category/events/conference/small-satellites-for-eo/
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GEO Polymorphic Cloud част от Copernicus Relays мрежата на програмата за наблюдение на Земята на Европейския съюз 
– 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 116 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
Дизайн и оформление: Дамян Славков и GEO Polymorphic Cloud
Корица: Пирин планина през месец март в малко по-различни цветове. За визуализацията сме използвали индексите 

NDSI и NDVI за отделяне съответно на снежна покривка и растителност. При останалата територия сме увеличили 
отражението в червения спектър на данните от Sentinel-2. За създаването на това изображение сме използвали Sentinel 
Hub Playground. (https://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground/).

Спътниково изображение: модифицирани данни от SENTINEL-2 от 4.03.2021 г.
Лого: Copernicus EU
Този бюлетин се издава с подкрепата на Caroline Herschel Framework Partnership Agreement на Европейския съюз относно Copernicus User Uptake 

съгласно споразумение за безвъзмездна помощ No FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, проект FPCUP (Framework Partnership Agreement on Copernicus User 
Uptake), Дейност No: 2018-1-86 «Програма за повишаване на осведомеността за Коперник в България - COPE4BG» (2019/SI2.819207/06).

Бюлетинът се издава със съдействието на: Българска аерокосмическа агенция (БАКА)

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://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground/
https://www.copernicus.eu/en
mailto:office%40geopolymorphic-cloud.org?subject=
mailto:copernicus%40geopolymorphic-cloud.org?subject=

