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HORIZON EUROPE
Първи конкурси през месец юни

Месец юни 2021 г. е важен за Хоризонт Европа. Първите
конкурси по основните клъстери на програмата трябваше
да стартират още през месец март, но бяха отлагани
многократно за април, а след това и за май. Уверенията са,
че те ще започнат през този месец. След дълго чакане и
неясноти относно съдържанието на работната програма, в
края на месец май Европейската комисия публикува чернова
на Horizon Europe Work Programmes за новия програмен
период, включваща и очакваните конкурси. Въпреки, че
черновата не е завършен вариант на очакваната работна
програма, тя може да послужи на всички заинтересовани
като първи индикативен документ представящ очаквания
бюджет, приоритети и теми на конкурсите. Всъщност
чернови на работните програми за тези първи конкурси
изтекоха в мрежата още в края на месец март, което
показва големия интерес, както на научната общност, така
и на иновативните организации за достъп до финансовия
ресурс предоставен по най-голямата до сега програма на
ЕС в тази област.

В публикуваната през месец май чернова, може да
се запознаете подробно с приоритетите, конкретно
за конкурсите по клъстер 4 - Цифрови технологии,
промишленост и космическо пространство. Те, заедно с
конкурсите по останалите клъстери, в които също може да
намерите теми свързани с приложението на дистанционното
наблюдение на Земята и геоинформационните технологии,
ще бъдат публикувани съвсем скоро във Funding & Tenders
Portal на ЕК.

Информационните дни по програма Коперник започнаха
още през месец април тази година, като първият в България
беше организиран от Министерство на образованието и
науката със Стартираща конференция на Хоризонт Европа
в България. Пълните записи на видеата от презентациите,
изнесени по време на конференцията, може да намерите
на страницата на събитието.
И докато събитието в България представи накратко
Програмата, то започващите през този месец Първи
информационни дни на „Хоризонт Европа“ организирани
от Европейската комисия - 28 юни до 9 юли 2021 г., ще ви
запознаят с всеки един от аспектите и детайлите на новата
програма за изследвания и иновации. Десетдневното
събитие се очаква да обяви дългоочаквания старт на
програма Хоризонт Европа, тъй като работните програми
за следващите две години, вероятно ще бъдат публикувани
официално по същото време.
Информационните уебинари ще обхванат деветте
различни части на „Хоризонт Европа“, включително
всички шест тематични клъстера, както и финансиране за
инфраструктури, обмен на изследователи и др.
Наред с информационните дни, Генерална дирекция
“Научни изследвания и иновации” на Европейската комисия
започна организирането на онлайн уебинари в помощ
на желаещите да участват в Програмата. Разгледани са
например теми като новия портал за достъп до конкурсите,
както и вечната тема - как да напишем успешно проектно
предложение за Хоризонт Европа.
Информационните
дни
по Хоризонт Европа ще
бъдат предхождани от още
две важни и интересни
събития за хората с интерес
към изследвания и иновации. На 23-ти и 24-ти юни ще се
състоят European Research and Innovation Days. В рамките
на над 60 сесии на живо, вариращи от пленарни заседания
до дискусионни панели и семинари, ще бъдат представени
теми като Хоризонт Европа, Европейското изследователско
пространство, Европейските иновационни екосистеми и
много други.
На 14-ти юни Европейския институт за
иновации и технологии (EIT) ще представи в
рамките на онлайн събитие новата стратегия
за подсилване на най-голямата иновационна
мрежа в Европа. EIT планира да увеличи
подкрепата за висшето образование за регионални
иновационни дейности и да засили въздействието на EIT
общността. EIT планира да създаде две нови общности
за знания и иновации: първата за културния и творческия
сектори и индустрии през 2022 г. и втората за водния,
морския и военноморския сектор през 2026 г. Събитието
представлява интерес за иноватори и организации от
бизнеса, образованието и научните изследвания в цяла
Европа, които искат да научат повече за EIT и различните
възможности, предлагани от EIT общността.
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КОПЕРНИК В ДЕЙСТВИЕ
Система за ранно оповестяване на нарушения във влажни тропически гори

Холандският университет Вагенинген заедно с Global Forest Watch (GFW), Google, ЕКА,
Deltares и университета Мериленд създадоха система за ранно оповестяване на нарушения
във влажни тропически гори чрез данни от Sentinel-1. Способността на спътника да предоставя
изображения независимо от наличието на облаци с пространствена разделителна способност
от 10 метра за период между 6 и 12 дни дава уникална възможност за навременно засичане
на нарушения в горската покривка с минимална картируема единица от 1 декар. Сигнали за
нарушения могат да се регистрират само от 1 спътниково изображение като последващи данни спомагат за увеличаване
на точността с цел потвърждаване или отхвърляне на сигнала в рамките на максимален период от 90 дни. Системата
RADD (RAdar for Detecting Deforestation) допринася към инициативата на GFW за предоставяне на навременна и точна
информация до голям кръг от заинтересовани лица, работещи в сферата на устойчивото стопанисване на горите и за
опазването на горските територии от нерегламентирани сечи. Системата е създадена чрез облачната платформа Google
Earth Engine, като визуализация на самите данни може да разгледате тук! Ако желаете да се запознаете по-обстойно с
методиката по проекта, научната статия е със свободен достъп тук!

Годишен доклад за състоянието на климата в Европа

В края на месец април беше публикуван годишния доклад за 2020 г. за състоянието на
климата - European State of the Climate (ESOTC), разработен от Copernicus Climate Change
Service (C3S). Докладът включва кратък преглед на глобалния контекст през изминалата
година, а повече внимание е отделено на условията в Европа и северната полярна област.
За изминалата година е представен подобрен анализ за климатичните условия и промените
във важни климатичните параметри - температура на въздуха, концентрация на парникови
газове в атмосферата, в т.ч. CO2, CH4 и N2O. Други важни индикатори в доклада са периодите
с интензивни затопляния и застудявания, температурите на езерните води на континента,
пожари, валежи, речен отток, влажност на почвата, облачност и продължителност на слънцегреенето. Синтезиран
вариант на доклада може да намерите тук.

Стартира платформата European Climate Data Explorer

От 18-ти май е достъпна платформата European Climate Data Explorer (ECDE), която предлага
улеснен достъп до бази данни на Copernicus Climate Change Service (C3S) за индикатори,
описващи ефекта от климатичните промени. Инициативата има за цел да подпомогне
държавите членки в ЕС да разработят и приложат национални и местни стратегии за адаптация
към климатичните промени. ECDE е налична на уеб портала Climate-ADAPT, управляван от
Европейската агенция по околната среда (EEA) и ЕК. Чрез нея всички държави членки имат
равнопоставен достъп до данни за климата. ECDE съдържа данни за цялата територия на
ЕС и предлага визуален и интерактивен достъп до климатични индикатори и индекси от
платформата Climate Data Store (CDS). ECDE е разработена и с цел достъп до данните от заинтересовани страни, които
нямат техническата експертиза и възможности да работят с данните предоставяни от CDS. Данните в ECDE се разделят
в 6 теми: здравеопазване, земеделие, енергетика, туризъм, гори и брегови ивици. Повече за ECDE може да научите тук!

Изследване на движението на ледниците като индикатор за климатични промени

Общото разбиране относно промените и движението на ледниците е, че това е бавен процес. Ново проучване на
ЕКА показва обратното. Учените от специализирания екип на ЕКА проследяват такива процеси на различни места като
индикатор за промените в климата. Тъй като те са характерни за труднодостъпни планински райони, най-добрият метод за
тяхното проследяване са данните от спътникови изображения. В проучването се използват данни от Sentinel-1 и Sentinel-2
в комбинация с данни от Landsat и цифрови модели на релефа. Повече информация по темата може да намерите тук!

Нови данни предоставяни от CMEMS

През месец май Copernicus Marine Service (CMEMS) включи три нови индикатора към Ocean Monitoring Indicators (OMI). Те
са свързани с изследване на концентрацията на хлорофил в Атлантическия океан и еутрофикацията. Новост в продуктите
на CMEMS за тези приложения е по-високата пространствена разделителна способност на данните. До момента бяха
налични данни с разделителната способност от 1 километър чрез комбинация от различни спътникови източници. Новите
продукти са базирани изцяло на данни от Sentinel-3, като това дава възможност за продукти с разделителна способност
от 300 метра. Повече информация за новите индикатори както и линкове към публикуваните статии тук!
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УСПЕШНИТЕ НИКОГА НЕ СПИРАТ ДА УЧАТ
FRINGE 2021 - семинар за SAR интерферометрия
ЕКА организира 11-ти международен семинар Fringe 2021 за постижения в науката и
приложенията на SAR интерферометрията с фокус върху данните от Sentinel-1. Семинарът се
проведе изцяло онлайн между 31-ви май и 4-ти юни и засегна теми свързани с атмосферата,
йоносферата, InSAR метеорология, развития на InSAR теория и методика, интерферометрия
и томография и съответните космически мисии. Тематични сфери на InSAR приложенията са земетресения и сеизмични
явления, криосфера, инфраструктура, вулканични изригвания, свлачища, растителна покривка и цифрови модели на
релефа. Програмата включи пленарни сесии, презентации представени от участниците, тематични и технически дискусии.
Информация за събитието тук, а пълния набор от видеа на презентациите може да намерите в YouTube!

Семинар за картиране на опожарена територия от RUS
Платформата RUS е създадена с цел обучения за обработка и приложения на данни
по Програма за наблюдение на Земята на ЕС - Коперник. Тя представя своя нов
семинар за картиране на опожарени площи чрез SLSTR инструмента на Sentinel-3. Той
предоставя възможност за измерване на температурата, както на земната, така и на
водната повърхност, като предоставя и възможности за наблюдение на активни пожари.
Семинарът ще се фокусира върху обработка на SLSTR продукти в зоните засегнати от пожари в Сибир между 8-ми и 27-ми
юни 2020 г. Участниците ще използват свободния софтуер на ЕКА - SNAP. Семинарът ще се проведе от 10 до 14 часа на
22-ри юни. Повече информация и регистрация тук!

Дистанционни изследвания в сферата на енергийния мениджмънт
Платформата ARSET на NASA организира обучение за приложението на дистанционните
наблюдения в сферата на енергийния мениджмънт. Освен че енергийните производители
се насочват към възобновяеми източници на енергия, тяхна цел е и вземането на
мерки за подобряване устойчивостта на техните дейности срещу природните рискове.
Обучението ще засегне приоритетите и предизвикателствата пред енергийния мениджмънт и как различни мисии на
NASA за наблюдение на земната покривка подпомагат процеса за вземане на решения. Обучението е подходящо за
професионалисти в сферата на енергийния мениджмънт, представители на държавни институции, частния сектор и други
заинтересовани лица. Повече информация и регистрация за курса тук!

Уебинари за иновациите в космическия сектор и облачните технологии
Amazon Web Services (AWS) и Northern Sky Research (NSR) организират серия от
уебинари фокусирани върху следващата вълна от иновации в космическия сектор, а
именно облачните платформи. От виртуализация на наземните сегменти и обработка на данни до сложни анализи между
ключови пазари, приложението на облачните платформи промени индустрията с високи темпове. Ще бъдат разгледани
теми свързани със сателитните комуникации и изследвания на Космоса. Първият уебинар ще разгледа космическата
индустрия и промените предизвикани от новите технологии. Вторият и третия уебинари ще разгледат приложението и
интегрирането на облачните услуги съответно в сферата на спътниковите технологии и космическите изследвания. Ще
бъдат разгледани условията на пазара, приложенията и предизвикателствата при тяхното интегриране и налагане на
пазара. Събитията ще се проведат на 20-ти май, 23-ти юни и 1-ви юли, а повече информация и регистрация тук!

Семинар на EUMETSAT за климатични промени
EUMETSAT организира семинар съвместно с International Weather and Climate Forum
за международна комуникация засягаща климатичните промени, който ще се състои
на 17-18 юни. През първия ден програмата на събитието ще включва теми свързани
с дистанционни наблюдения и прогнозиране на климата в глобален мащаб, прогнозиране на наводнения, пожари
и качеството на въздуха, представяне на следващите поколения спътници на EUMETSAT. Във вторият ден ще бъдат
разгледани теми свързани с разпространението и комуникацията на новини и информация за климатичните промени.
Регистрация за събитието може да направите до 14-ти юни тук!
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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.

Информационна сесия на ЕКА за България
На 9 юни от 11:00 часа ще се проведе Информационна
сесия организирана от Министерството на икономиката
и ЕКА във връзка с провеждането на Седмата тръжна
процедура за България по Плана за европейските
коопериращи държави (PECS) на ЕКА. Ще бъде представена
информация относно правилата за кандидатстване,
допустимите дейности, критериите за оценка и
финансиране на проекти в области свързани с летателния
сегмент, научноизследователска и развойна дейност,
космически приложения, подготвителни и образователни
дейности. На събитието са поканени български фирми,
стартиращи компании, академични и изследователски
организации, като ще бъде предоставена и допълнителна
информация за провеждане на индивидуални консултации
в периода от 9-ти до 23-ти юни. Процедурата стартира на
23-ти юни и ще продължи до 4 август, като ще предостави
възможност за финансиране на проекти в размер от 35 000
евро до 400 000 евро. Проектните заявления се подават
електронно тук! Повече информация за събитието и за
участие в информационната сесия тук!

Pact for Skills
EK представи кампанията Pact
for Skills, която има за цел да
мобилизира и стимулира частни и
публични заинтересовани страни да
инициират действия за повишаване
на уменията или преквалифициране на служители си.
Кампанията бе стартирана на 10-ти ноември 2020 г. В
кампанията могат да участват индивидуални компании или
други частни или публични организации, индустриални,
регионални и местни дружества. Кампанията е заложена
в принципите на Европейския стълб на социалните права
и подпомага целите на зелената сделка и дигиталната
трансформация.

Copernicus Masters е в ход
В ход е регистрационния период
за Copernicus Masters между 19
април и 19 юли. Състезанието търси
новаторски приложения на данни от
дистанционните наблюдения на Земята. В тазгодишното

издание победителите ще си разделят награден фонд от
835 700 евро. Освен него, победители получават шанс
за бърз старт на своя бизнес чрез помощта на найголямото общество за наблюдения на земната повърхност.
Участниците могат да избират да се състезават за награди
в 10 различни сфери за новаторски решения - земеделие,
транспорт и инфраструктура, опазване на околната среда,
крайбрежни зони и др. Победителите ще бъдат обявени
през декември 2021 г. За повече информация за условията
и начина на кандидатстване може да намерите тук.

Galileo Masters е отворен за регистрация
Galileo Masters е състезание за
новаторски решения и бизнес идеи
за използване и разработване на
методи за приложение на сателитни навигационни данни.
Регистрационният период е отворен от 19 април до 19
юли. В състезанието над 89 партньора ще търсят найдобрите GNSS идеи и предложения в 8 различни сфери, в
т.ч. земеделие, здравеопазване, киберсигурност, околната
среда и др. Всяка сфера представя на участниците
конкретни условия и предизвикателства. Състезанието
ще излъчи до 12 победители, които ще си разделят общ
награден фонд от 846 700 евро като 6 от тях ще получат
и допълнителна помощ за стартиране на тяхната бизнес
идея. Победителите ще бъдат обявени през декември
2021 г. За повече информация за условията и начина на
кандидатстване може да намерите тук.

CASSINI стартира с първи хакатон
През
месец
март
стартира
официално
инициативата CASSINI за
европейско космическо
предприемачество
и
бизнес. Тя започва със
серия от хакатони, които
ще се проведат през следващите три години. Първият
от шесте предизвиква участниците да разработят
иновативни решения за възможностите на европейските
космически технологии, предоставящи информация за
опазване на околната среда чрез използване на данни от
програмата за наблюдение на Земята на ЕС - Коперник.
Темите включват мониторинг на промени в растителната
покривка, създаване на „зелени“ индикатори, оптимални
методи за прогноза на атмосферни замърсители, UV
индекси и др. Освен награди от организаторите, 3-ма от
победителите ще получат 6 месечна менторска програма.
Повече информация и възможност за участие тук!
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СЪЗДАДЕНО С...OPEN SOURCE ДАННИ И СОФТУЕР

Достъп до данни за характеристики на земната повърхност в близко до реално време
Мотивиран от трудния достъп до данни от сателитни наблюдения за широк кръг от потребители,
изследователския екип на Global Change Unit от университета във Валенсия представи своята
методика за обработка на данни от MSG-SEVIRI, чрез която се предоставят свободно данни
с характеристики на земната повърхност до 5 минути след тяхното заснемане от спътника.
Данните включват температура на земната повърхност на всеки 15 минути, еднодневни NDVI
изображения и засечени аномалии в двата параметъра. По този начин авторите предоставят възможност за бърз достъп
до готовите данни от потребители, които нямат нужните технически знания и умения за работа с тях. Данните са достъпни
на английски, френски и испански език като включват и генерирани кратки видеа, които могат да бъдат използвани за
преподавателски, научни и комуникационни цели. Данните са налични тук! Статията с повече информация за методиката
за обработка на данните може да намерите тук!

Доклад за използването на геопространствените данни със свободен достъп
Geospatial World и USGS представиха своя съвместен доклад, който разглежда използването на
геопространствени данни със свободен достъп, сферите на тяхното приложение и веригата на стойността
за продуктите, които са предлагани от националната геопространствена програма в САЩ чрез
платформата The National Map (TNM) . Докладът представя наблюдения върху видовете частни компании,
които използват геопространствени данни, сферата на тяхната дейност, както и технологиите и услугите,
които те предоставят. Също така проучването се фокусира върху стойността на свободно достъпните
геопространствени данни чрез разглеждане на продуктите, които са използвани за разработването
на услуги или други продукти в ключови пазарни сегменти. Резултатите от доклада показват, че 50%
от частните компании работят в инфраструктурния сектор, а 36% в комуналния сектор. Достъпните
геопространствени данни биват използвани като база данни за технологично подобряване на услуги и
решения, които са част от работата на компаниите. Докладът е със свободен достъп тук!

NISAR - NASA-ISRO SAR Mission
NISAR е първата сателитна мисия, която ще заснема радарни данни в два различни региона
на микровълните чрез L и S канали. Това ще предостави възможност на мисията да наблюдава
голям брой процеси върху земната повърхност, свързани с динамики в криосферата,
земетресенията и вулканите. NISAR ще заснема всяка точка от земната повърхност на всеки
6 дни чрез две различни орбити като данните ще предоставят възможност за засичане на
локални и регионални промени и тенденции. Мисията ще има продължителност от минимум 3 години. С данните се поставя
цел за по-добро разбиране на причините и последствията от промените на земната повърхност и повишената способност
за управление на ресурсите, нужни за справяне с глобалните промени. NISAR следва тенденциите в политиката на NASA за
данни със свободен достъп за обществото. Старта на мисията е планиран за 2022 година.

CESIUM - 3 платформи за работа
Cesium предоставя възможност за обработка на 3D геопространствени данни, които да
отговарят на нуждите на различни софтуерни приложения. Cesium има три основни платформи.
Cesium Ion е устойчива и сигурна платформа за геопространствени данни създадена с цел
съхранение, оптимизация и разпространение на входираните данни. Cesium Ion разполага със систематизирано глобално
3D съдържание включващо пространствен модел на земната повърхност с висока разделителна способност и 3D модел
на 350 милиона сгради в целия свят. Cesium JS е JavaScript библиотека с отворен достъп за създаване на глобални 3D
модели на земната повърхност или оптимизирани карти с висока точност. Платформата е насочена към визуализация
на 3D геопространствени данни чрез уеб базирани приложения. Cesium for Unreal комбинира възможностите на Cesium
инструментите с тези на Unreal Engine за създаване на 3D екосистема с геопространствени данни, като по този начин
намира приложение при използването на геопространствени данни в софтуерни програми за създаване на видео игри.
Cesium for Unreal е плъгин със свободен достъп с висока точност, който предоставя възможност за визуализиране на
фотограметрия и 3D съдържание.
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БЪДИ ИНФОРМИРАН И УЧАСТВАЙ
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/

Incorporating «Where» in Open Scientific Analysis to Understand Earth Systems Processes
Дата: 16.06.2021 г.; Място: онлайн

ESRI организира обучителна сесия за възможностите на ArcGIS при извършване на количествени анализи за изготвяне
на прогнози, времеви серии, проследяване на промени и тенденции. Сесията ще засегне потенциала за оперативна
съвместимост на ArcGIS екосистемата с Python, Jupyter Notebook и R. Участници в събитието могат да бъдат хора с
професионален интерес и експертиза в сферата на географските информационни системи и дистанционните наблюдения
на Земята, програмисти, ръководители на проекти и мениджъри.

Climate Challenges in the Danube Basin
Дата: 08-09.06.2021 г.; Място: онлайн

Copernicus Climate Change Service (C3S) организира работна сесия съвместно с Met Office и GOPACom, за представяне
на това как са използвани климатичните данни за водосбора на река Дунав и какви други данни и инструменти са нужни,
за да подпомагат вземането на решения и планиране в бъдещите условия на променящия се климат. Чрез участие и
обмяна на опит, участниците ще имат възможност да научат за различните климатични рискове в региона, наличните
климатични данни и начините, по които информацията за климата се използва за справяне с конкретни проблеми.

Виртуални двустранни срещи по време на EACP
Дата: 08-10.06.2021 г.; Място: онлайн

Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара организира двустранни срещи по време на EACP VIRTUAL
B2B. Събитието предлага възможности за осъществяване контакти и международно сътрудничество в аерокосмическата
и космическата индустрия. Фокусът на събитието е върху иновативни малки и средни предприятия (МСП) от космическия
сектор.

FIG Working Week 2021 - Smart Surveyors for Land and Water Management
Дата: 20-25.06.2021 г.; Място: онлайн

Международната федерация на геодезистите (FIG) организира едноседмична работна програма за картография
и геодезия, интегриран мениджмънт за земеползване и водни ресурси. Ще бъдат представени съвремените
предизвикателства, пред които са изправени експертите. Едноседмичната програма включва дискусионни и технически
сесии организирани от FIG и техните партньори, както и практически и учебни занимания. Повече информация за цената
за участие и начина на регистрация може да намерите тук.

12-ти международен симпозиум «Цифрова земя за устойчиви общества»
Дата: 06-08.07.2021 г.; Място: онлайн

ISDE12 е 12-ят международен симпозиум предназначен да отличи научните и технологични успехи през 21-ви век
свързани с дигитализацията на Земята. Тази цел е свързана с редица предизвикателства за обработката на “големи
данни”, приложения на изкуствен интелект, съвкупност от сензори, задвижващи механизми и методи за визуализация.
Събитието ще събере политически представители и учени, които заедно ще проучат възможностите за бъдещо развитие
и сътрудничество между различните дисциплини.

STACLIM 2021

Дата: 01-02.07.2021 г.; Място: онлайн
Института за климатичните промени към UKM в Малайзия организира STACLIM 2021 - четвъртата международна
конференция за научни и технологични приложения за климатичните промени. Темата на събитието е свързана с
подпомагане на изследванията за климатичните промени, като в програмата включва активно участие от представители
на различни научни дисциплини свързани със земните науки и околната среда, студенти, представители на индустрията.
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ЗА НАС
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:

ПОДПОМАГАМЕ

ПОПУЛЯРИЗИРАМЕ

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

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

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: 2 седмици от живота на Стара планина при Шипка между 30.04 и 13.05.2021 г.
Спътниково изображение: SENTINEL-2 от 30.04.2021 г. и 13.05.2021 г.
Лого: Copernicus EU
Бюлетинът се издава със съдействието на: Българска аерокосмическа агенция (БАКА)

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
office@geopolymorphic-cloud.org
или използвайте информационната линия на Copernicus Relays
copernicus@geopolymorphic-cloud.org

