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Om CoRdiNet
• Åpent nettverk av 5 Copernicus Relays på lokal, regional, klynge, og
nasjonalt nivå
• Støtter, promoterer og stimulerer digitalisering og nye
forretningsløsninger basert på Copernicus-data og produkter
• Setter sammen lokal ekspertise i sivil bruk av jordobservasjon inn mot
behov og tilbud innen administrasjon og næringsliv
• Nært knyttet til Copernicus Academies gjennom partner-prosjekt
CopHub.AC (www.cophub-ac.eu)
• Finansiert av Europakommisjonen under Horizon2020

Om CoRdiNet – Struktur
WP1 Prosjektadministrasjon (bavAIRia)
WP2 Identifisering av regionale utfordringer, behov og
barrierer for økt bruk av Copernicus (TeRN/CNR)
WP3 Bevisstgjøring og informasjon for brukere (Univ
Leicester)
WP4 Pilotprosjekter for å knytte sammen tilbydere og
brukere av Copernicus-data og service (GMV)
WP5 Integrering av eksterne, assosierte partnere
gjennom utlysninger av midler for assosierte prosjekter
(NEREUS)
WP6 Kommunikasjon og formidling (HI)
WP7 Europeisk, regionalt strategipanel for policyanbefalinger for å støtte næringslivsutvikling basert på
Copernicus-data og produkter (bavAIRia)

Identifisering av brukere
og tilbydere
Brukere og tilbydere av Copernicus-data og produkter i
regioner dekket av CoRdiNet fordelt på tre kategorier:
▪ Tilbydere
▪ Brukere
▪ Potensielle brukere
✓ Offentlig administrasjon og forvaltning
✓ Nødetater
✓ Lokal og regional planlegging og forvaltning

✓ Forvaltning av levende ressurser
✓ Jordbruk
✓ Skogbruk
✓ Fiskeri og havbruk

Analyse av brukere
og tilbydere
✓ Offentlig etterspørsel er en nøkkelfaktor
✓ Mange potensielle brukere
➢ Copernicus har et stort, umiddelbart potensial
➢ Behov for betydelig innsats innen bevisstgjøring, informasjon,
opplæring, etc.

✓ Stor diversitet i sektorer og segment blant brukere og
tilbydere
➢ Stort potensial for Copernicus’ mange applikasjonsområder til
å inngå i en rekke markedssegmenter og verdikjeder

✓ Spesifikke regioner med spesifikke behov
➢ Norge: marin og maritim industri

Identifisering av
«Champion Relays»
Undersøkelse blant 23 Copernicus Relays:
✓ Bredt spekter av aktiviteter
✓ Mye aktivitet med stor impact
✓ Lite aktivitet med liten impact
CoRdiNet-partnere bidrar innen alle kategorier
+ Pilotprosjekter
+ Webinar (train-the-trainers)
+ Twitter (@CordinetB)
+ Konferanser
+ Finansierer «assosierte prosjekter»

Champion Relays
Akademia
✓ Enkle å oppsøke
o Lite potensial for nye brukere (begrensede
midler, fokuser på forskning og ikke anvendelse)
SMB
✓ Enkle å oppsøke – åpen for innovasjon
o Manglende muligheter for R&D finansiering
o Vanskelig å overbevise mtp. fordeler ved EO
LRA
✓ Stort potensial for nye brukere
o Mangler kunnskap og ekspertise innen EO
o Vanskelig å nå frem til beslutningstakere
Større foreninger
o Vanskelige å oppsøke (virtuelle)
o Lavt potensial
o Direkte tilgang til departementer
o Kompliserte beslutningsprosesser

Assosierte partnerprosjekt
• CoRdiNet har satt av midler til å støtte «assosierte partnerprosjekter»
➢Små prosjekter for å fremme bruk av Copernicus

• Uavhengig evalueringspanel satt sammen av eksperter innen EO
• Tre utlysninger knyttet til WP2, WP3, og WP4
✓Totalt 11 utvalgte prosjekter

• Andre utlysningsrunde – over 20 søkere totalt
• Følg pågående og fremtidige prosjekter på www.cordinet.net

Partnerprosjekt: ciTRUST
- Overvåkning og merking av appelsiner
Cyprus Remote Sensing Society:

✓ Overvåkning av appelsinplantasje i Mandria vha. satellitt
✓ Appelsiner fra plantasje vil bli merket
➢ Bidrar til å bevisstgjøre allmennheten på Copernicus

Pilotprosjekter & Politikkanbefalinger
✓Pilotprosjekter med mål om å koble sammen tilbydere av EO-data og
–produkter med brukere i administrasjon og næringsliv
➢Policy-anbefalinger på lokalt, regionalt, nasjonalt og europeisk nivå
basert på erfaringer fra prosjekter og aktiviteter
Norsk bidrag:
Bruk av Copernicus-data og produkter inn mot akvakulturnæring og
forvaltning ifm. utprøving av offshore akvakulturanlegg
• Hvilke behov har næringen og forvaltningen som Copernicus kan dekke?

Norwegian
Copernicus Relay
hovedaktiviteter
✓ Infoday (Apr 2019)

➢ Showcase marinetjenestene
➢ Dele erfaringer i
privat/offentlig

✓ Marin workshop (Okt 19)
➢ Bringe sammen tilbydere og
brukere av Copernicus-produkter
innen marin sektor

✓ Nordisk Brukerkurs (Nov 19)

(Polar Data Forum III side-event)
➢ Brukerkurs – data fra in-situ,
satellitt, modell
➢ «Hands-on» sesjoner

✓ Arctic Frontiers side event
(Jan 20)
➢ Informasjonsmøte – Copernicus
Marine Service i Arktis

Norwegian Copernicus Relay aktiviteter
Planlagte aktiviteter
❑Brukerkurs - Okt 2020, Oslo
❑Oppfølging av marin workshop
❑Workshop: Marine data to support aquaculture in the North Atlantic, Mai, Trondheim
❑1-2-1 møter

❑H2020 prosjekter (KEPLER, «ArcticGEOSS» søknader)
❑HPCMs forberedelser
❑CIMR consultation meeting, Sept
❑EO for Polar workshop, Juni, Køben

❑Sommerskoler (Copernicus Academy)
❑Crash Course in Data Assimilation, Mai(?), Bergen
❑CHESS climate modeling course, Juni, Bergen

Følg oss via vår webside www.cordinet.net eller på twitter @cordinetB
for informasjon, aktiviteter, resultater, mm.

