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Група

за

наблюдение

на

Земята

(GEO)

https://www.earthobservations.org/

Основна визия:
„Да се реализира бъдеще,
в което решенията и
действията в полза на човечеството
сe основават на координирани,
цялостни и продължителни
наблюдения на Земята и
информация".
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GEO

днес

105 държави-членки /вкл. ЕК/
127 организации участници
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ИНФРАСТРУКТУРАТА

GEOSS

•Световна система за глобално наблюдение на времето
•Система за наблюдение на глобалната атмосфера
•Световна система за наблюдение на хидроложкия цикъл
•Глобална наземна хидроложка мрежа
• Глобална геодезическа система за наблюдения
• Глобална система за наблюдения на океаните
• Глобална система за наблюдения на климата
• Глобална наземна наблюдателна система
• Проект за глобално картиране
• Глобална телекомуникационна система
• Световна система за глобална обработка и и прогнозиране
на времето
• Бъдеща информационна система на Световната
метеорологична организация и др.
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Основни

цели

и

задачи

• GEO и GEOSS подпомагат политиките за икономическия растеж и
устойчивото развитие на обществото в променящата се околна среда
• Потенциал за създаване на иновативни продукти и услуги
• Разширяване политиките / практиките за свободен достъп до данни и
информация
• Разширяване на ангажиментите на вземащите управленски решения,
вкл. и за частния сектор
• Засилване на връзките между политиките / задълженията
• Национално, регионално и международно сътрудничество
GEO Стратегически план за 2016-2025
XII Пленарна сесия и Министерска среща, 11-13 ноември 2015, Мексико
Мексиканска Декларация
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GEO

геопортал

•

Пълен и отворен достъп за обмен на данни

•

Данни и продукти с минимално времево закъснение и на
минимална цена

•

Без такса или цена за копие

/репродукция на данни

http://www.geoportal.org/
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Основни

приоритети

за

действия

•

Засилване оперативните връзки между GEOSS и ЕП „Коперник”

•

ЕП „Коперник” - Европейски принос към ЕО

на

ЕС

 развитие на изследователска инфраструктура за подобряване на продукти и услуги
 финансиране на проекти по Програма Хоризонт2020
 инициативи на европейските държави-членки на GEO

•

Взаимна свързаност на европейските инфраструктури за данни

•

Подобряване капацитета на европейските изследователска общност за поефективно използване на ЕО

•

Подобряване координацията между публичните органи с мандат в областта
на ЕО и между членуващите държави и организации в GEO

•

EuroGEOSS координиращата група ще подкрепя синергията между
съществуващи ресурси за ЕО и инициативи
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Специфични за Европа предизвикателства
•

Възможности за интегриране на приложения с използване EO
 Постигане целите за устойчиво развитие на ООН - Програма 2030
 Парижко споразумение за климатичните промени
 Рамката Сендай за намаляване на риска от бедствия

•

Ускоряване споделянето, достъпа до и управлението на данни от ЕО

•

Регионално сътрудничество в рамките на GEOSS инициативи и водещи
инициативи и дейности на GEO общността

•

Повишаване на информираността на европейската индустриална общност за
GEOSS

•

Ангажиране на бизнес сектор при изпълнение на Работната програма на GEO

•

Диалог с Програмния борд на GEO
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Euro GEOSS - http://www.eurogeoss.eu
• Координираща група от ЕК – DG RTD
и DG GROW
• Европейска инициатива за
изграждане на капацитет,
анонсирана на Годишната среща на
GEO във Вашингтон – 24.10.2017 г.
• Възможните синергии между GEOSS
и ЕП„Коперник“
• Изработване на Пътна карта за
дейности за EuroGEOSS
• Мобилизиране на европейския
частен сектор
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eurogeoss/
members_eurogeoss_coordination_group.pdf
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Ползи

и

възможности

за

България

• Интегриране на регионалните инфраструктури и портали
• Засилване изграждането на мрежи и партньорства
• Стартиране и включване в регионални и/или глобални инициативи
• Изпълнение на Директивата INSPIRE на ЕС / е-управление/
• Осигуряване на достъп до големи масиви от данни
• Разширяване на потребителската база
• Развиване и поддържане на капацитет
• Деблокиране финансирането за дейности - национална политика, стратегия
и програма в областта на космическите изследвания, технологии и
приложения /Галилео, ЕГНОС и Коперник/
 използване възможностите на програма „Хоризонт 2020" на ЕК и търгове на ЕКА
 схема чрез финансови вноски за изграждане на GEOSS като национален принос
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