I-ВИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОГРАМА
„КОПЕРНИК” НА ЕС
ЗА ДЪРЖАВНИ, НАУЧНИ, БИЗНЕС И
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
22-23 ноември 2018 г., София, България
Събитието се организира от Институтът за космически
изследвания и технологии (ИКИТ-БАН) (член на
Copernicus Academy) и сдружение GEO Polymorphic Cloud
(Copernicus Relays) с подкрепата на Министерство на
икономиката и Министерство на образованието и науката
на Република България.
Обучителната сесия за достъп и работа с данни и
продукти от програмата „Коперник“ ще се проведе на
22.11.2018 г. /четвъртък/ в сградата на Лабораторен
комплекс, София ТехПарк.
На 23.11.2018 г. /петък/ в Големия салон „Марин Дринов“ БАН Администрация, ще се проведе семинарът с
информационна част за Програмата и възможностите ѝ за
научни изследвания, бизнес и иновации, както и
представяне на конкретни приложения на „Коперник“ от
български организации в различни сфери на практиката.
В официалната част на семинара ще бъдат представени
различните възможности за кандидатстване по програми
от приоритет "Космос" на Хоризонт 2020, програмата на
ЕКА - PECS, вкл. за бизнеса и академичните институции,
които предлага програма "Коперник". В останалата част
от семинара ще бъдат представени доклади с конкретни
приложения с използване на данни, продукти и услуги от
програма "Коперник". Докладите от мероприятието ще
бъдат публикувани в Сборник с абстракти с ISSN и DOI, а
презентациите ще бъдат качени на сайта на
мероприятието. Желаещите да изнесат презентация по
една от темите на събитието могат да го направят с
подаване на заявка при регистрацията до 15.11.2018 г.

Регистрация може да бъде направена
на интернет страница:
https://cope4bg2018.copernicus.bg/

Участието в събитието е без такса
правоучастие.

За участие са поканени представители на държавни
институции,
местни
администрации,
научни
и
образователни учреждения, МСП, индустрия и НПО,
които желаят да получат детайлна информация за
статуса на програмата за наблюдение на Земята на ЕС „Коперник“, начините за достъп до данни, продукти и
услуги от нея, както и да се срещнат с други български
организации с опит в прилагането на данните от
Програмата в България.

