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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

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
ü Offentlig administrasjon og forvaltning
ü Nødetater
ü Lokal og regional planlegging og forvaltning

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

Analyse av brukere
og tilbydere
ü Offentlig etterspørsel er en nøkkelfaktor
ü Mange potensielle brukere

Ø Copernicus har et stort, umiddelbart potensial
Ø Behov for betydelig innsats innen bevisstgjøring, informasjon,
opplæring, etc.

ü Stor diversitet i sektorer og segment blant brukere og
tilbydere

Ø Stort potensial for Copernicus’ mange applikasjonsområder til
å inngå i en rekke markedssegmenter og verdikjeder

ü Spesifikke regioner med spesifikke behov
Ø Norge: marin og maritim industri

Identifisering av
«Champion Relays»
Undersøkelse blant 23 Copernicus Relays:
ü Bredt spekter av aktiviteter
ü Mye aktivitet med stor impact
ü 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
ü Enkle å oppsøke
o Lite potensial for nye brukere (begrensede midler,
fokuser på forskning og ikke anvendelse)
Nærsingsliv
ü Enkle å oppsøke – åpen for innovasjon
o Manglende muligheter for R&D finansiering
o Vanskelig å overbevise mtp. fordeler ved
jordobservasjon
Lokale/Regionale myndigheter
ü Stort potensial for nye brukere
o Mangler kunnskap og ekspertise innen
jordobservasjon
o Vanskelig å nå frem til beslutningstakere
Større organisasjoner
o Vanskelige å oppsøke (virtuelle)
o Lavt potensial
o Direkte tilgang til departementer
o Kompliserte beslutningsprosesser

Copernicus European Regional Strategy Panel (CERSP)
18 medlemmer
üCopernicus Relay guidelines

ØFerdigheter og kunnskaper
ØAktiviteter
ØSynergier med Copernicus Academy

üPolicy-anbefalinger på regionalt og
europeisk nivå
üVeikart for digitalisering gjennom
regionale markeder innen
jordobservasjon
www.cordinet.net

Copernicus Relay aktiviteter siste år
üFloat you Boat (Jul 20)
üEuropeisk akvakultur workshop (Okt 2020)

Ø Muligheter for bruk av Copernicus inn mot europeisk akvakulturindustri

üNorsk akvakultur workshop (Nov 20)
Ø Muligheter for bruk av Copernicus inn mot norsk oppdrettsindustri

üBrukertreningsworkshop (Des 20)

Ø Brukerkurs – arktiske data fra in-situ, satellitt, modell
Ø 2-delt med oppfølgingssesjon til «hands-on» oppgaver
Ø 150 deltagere

üKEPLER-Workshop for unge forskere innen jordobservasjon i polare strøk (Feb
21)
üVitenskapelig artikkel som oppsummerer resultater fra pilot-prosjekter i
CoRdiNet

Planlagte aktiviteter kommende år
Planlagte aktiviteter
qSommerskole: Crash course on Data Assimilation (Jun 21)
qBrukerkurs 2021? (koordinert av Mercator Ocean International)
qOppfølging av workshops på bruk av Copernicus inn mot akvakultur

