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● CASCADOSS Projekt 2007-2009CASCADOSS Projekt 2007-2009
● EU FP 6: (Sixth Framework Programme) EU FP 6: (Sixth Framework Programme) 

1.2.4.2.2: Identification of new methods of 1.2.4.2.2: Identification of new methods of 
promoting and encouraging transnational promoting and encouraging transnational 
technology transfer.technology transfer.

● Development of a trans-national cascade Development of a trans-national cascade 
programme on Open Source GIS&RS Software programme on Open Source GIS&RS Software 
for environmental applications for environmental applications 

● www.cascadoss.euwww.cascadoss.eu

ElőzményekElőzmények
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● A témában aktív, bejegyzett civil szervezet hiánya → A témában aktív, bejegyzett civil szervezet hiánya → 
MegalakulásMegalakulás

● 20102010
● Zömében diákok és oktatók (Természeti Földrajzi és Zömében diákok és oktatók (Természeti Földrajzi és 

Geoinformatikai Tanszék), részben érdelődőkGeoinformatikai Tanszék), részben érdelődők
● Célok: Célok: 

● Hazai és nemzetközi projektek kezdeményezése a nyílt Hazai és nemzetközi projektek kezdeményezése a nyílt 
forráskódú GIS népszerűsítése érdekébenforráskódú GIS népszerűsítése érdekében

● Költséghatékony informatikai és térinformatika az Költséghatékony informatikai és térinformatika az 
államigazgatásbanállamigazgatásban

Megalakulás, célokMegalakulás, célok
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TevékenységekTevékenységek
● Részben a CASCADOSS projekten alapulva további Részben a CASCADOSS projekten alapulva további 

nemzetközi projektek generálásanemzetközi projektek generálása
● Részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon a nyílt Részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon a nyílt 

forráskódú GIS népszerűsítése érdekében pl.:forráskódú GIS népszerűsítése érdekében pl.:
● Hazai:Hazai:

● GIS OPEN (Székesfehérvár)GIS OPEN (Székesfehérvár)
● Szabad Szoftver Konferenciák (Szeged)Szabad Szoftver Konferenciák (Szeged)
● HUNAGI konferenciákHUNAGI konferenciák

● Külföldi:Külföldi:
● International conference on spatial data infrastructures, Skopje, 2010 International conference on spatial data infrastructures, Skopje, 2010 

(an SDI focused OSS project and related initiatives)(an SDI focused OSS project and related initiatives)
● EUROGI extra member meeting, Pozsony, 2011 (Introduction the IOSS EUROGI extra member meeting, Pozsony, 2011 (Introduction the IOSS 

project)project)
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IOSS projektterv elkészítéseIOSS projektterv elkészítése
● Előzmény:Előzmény:
● Workshop for Building Network Related to the South Eastern European Workshop for Building Network Related to the South Eastern European 

Spatial Data Infrastructure (02-03 June, 2011)Spatial Data Infrastructure (02-03 June, 2011)

● Eredmény: Közös, nemzetközi Eredmény: Közös, nemzetközi 
projekt kezdeményezése a Nyílt projekt kezdeményezése a Nyílt 
Forráskódú GIS népszerűsítése Forráskódú GIS népszerűsítése 
érdekében (Vezető partner: érdekében (Vezető partner: 
Szegedi Tudományegyetem)Szegedi Tudományegyetem)

● Innovation with Open Source Innovation with Open Source 
Solution in the South East Solution in the South East 
European Region (IOSS) European Region (IOSS) 
● 9 ország, 24 partnerrel9 ország, 24 partnerrel
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IOSS projekttervIOSS projektterv
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Újabb próbálkozás... (folytatás)Újabb próbálkozás... (folytatás)

● Workshop for building V4 network researching spatial and Workshop for building V4 network researching spatial and 
social aspects of Disaster Management (Budapest, 22-23 social aspects of Disaster Management (Budapest, 22-23 
May 2013)May 2013)

● Biztosan résztvevő partnerek:Biztosan résztvevő partnerek:
● Czech Centre for Science and Society (CCSS)Czech Centre for Science and Society (CCSS)
● Institute of Soil Science and Plant CultivationInstitute of Soil Science and Plant Cultivation
● Slovak Association for GeoinformaticsSlovak Association for Geoinformatics
● Help service - remote sensing Ltd.Help service - remote sensing Ltd.

● Részletek: Részletek: http://visegrad.cascadoss.huhttp://visegrad.cascadoss.hu
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V4 Workshop előzetesV4 Workshop előzetes
● Néhány előadás tartalmából:Néhány előadás tartalmából:
● The presentation will include results of project The presentation will include results of project 

Armonia, Winsoc, Briseide, but also current Armonia, Winsoc, Briseide, but also current 
activities PPRD-East. CCSS will also present activities PPRD-East. CCSS will also present 
their their current activities related to OSGEO and current activities related to OSGEO and 
FOSS4G event (FOSS4G CEE).FOSS4G event (FOSS4G CEE). There will be  There will be 
also presented activities of CCSS as Contact also presented activities of CCSS as Contact 
Office for UNSDI initiative.Office for UNSDI initiative.

● The main focus will be on The main focus will be on Flood Management Flood Management 
SystemSystem, which is now running in Liberec region , which is now running in Liberec region 
and which is also implemented on Jihlava city.and which is also implemented on Jihlava city.
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Eredmények, hiányokEredmények, hiányok
● Eredmények:Eredmények:

● Úton egy sikeres nemzetközi projekt felé a nyílt Úton egy sikeres nemzetközi projekt felé a nyílt 
forráskódú GIS népszerűsítésére... forráskódú GIS népszerűsítésére... 

● Jó kapcsolat megbízható nemzetközi partnerekkel a Jó kapcsolat megbízható nemzetközi partnerekkel a 
témábantémában

● Pályázati tapasztalatPályázati tapasztalat
● Hiányok:Hiányok:

● Valóban aktív tagság megszervezésének hiányaValóban aktív tagság megszervezésének hiánya
● A hazai közösség kialakításának ösztönzésében A hazai közösség kialakításának ösztönzésében 

részünkről szinte semmilyen eredmény nem részünkről szinte semmilyen eredmény nem 
mutatkozik (eddig próbálkozás sem...)mutatkozik (eddig próbálkozás sem...)
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Köszönöm a figyelmet!
http://www.cascadoss.hu
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