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COVID-19 felajánlások: az első fecskék…

Belső egyeztétesek
indulnak az
Elosztott Rendszerek
Osztály
kezdeményezésére a
SZTAKI-ban
a felhő felajánlásáról…

Március 20.

 www.hlrs.de



Digitális Összefogás

 felajanlas.digitalisjoletprogram.hu

 kormany.hu



Felhő erőforrások felajánlása

március 25.
 sztaki.hu

FOLDING@HOME



Új víruskutatófelhasználókafelhőn

 science-cloud.hu



További kapacitás-felajánlások:„katalizáló” hatás

 kifu.gov.hu

 ugytudjuk.hu
március 31.

április 9.



Új felhasználási igény aKoronavírus-kutató Akciócsoporttól

 science-cloud.hu



Felgyorsított modellezés:
50x speed-up 20 órán belül



Eredmények

 sztaki.hu



Pre-print publikáció @ bioRxiv



A felhő, mint „networking” platform



NKFIHfelhívás:
közöspályázat

 nkfih.gov.hu



MicrosoftCOVID-19felajánlás:
közöspályázat



Hibrid felhő kezdeményezés és demonstrációsrendszer AI területre: Microsoft együttműködés

„Cuvée elv” (2017): előnyök ötvözésejúnius 30.



 ai-hungary.com

szeptember 8.



június 10.



Rendkívüli EU H2020 felhívás

3 hét a benyújtásra1 hónap alatt elbírálás0. hónaptól költségelszámolás18-24 hónap futamidő
è ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19



 elkh.org
augusztus 14.



H2020 CO-VERSATILE
Adaptív, rugalmas gyártási és ellátási lánc módszerek & megoldások asürgős, létfontosságú egészségügyi felszerelések és berendezések területén

 Rendkívüli H2020-as felhívás (SC1-PHECORONAVIRUS-2020-2): az egészségügyi rendszermagasabb szintű felkészültsége érdekében innovatívés gyors megközelítések szükségesek, melyek atársadalom számára gyorsan elérhető eredményeketnyújtanak a COVID-19 kezelésére
 Siker ráta: 5% (23 nyertes a 454 pályázatból)

 az egyetlen EU13 új tagállamából koordinált projekt
 Teljes EU támogatás: 5.4 MEUR, időtartam: 4 + 24hónap
 21 partner: AT, CH, DE(4), ES(3), HU(2), IL, IT(5),NL, UK(3)

 Fraunhofer IGD & IML, EIT Manufacturing CentralGmbH, clesgo GmbH, Gottfried Wilhelm LeibnizUniversität, …
 SZTAKI szerepe: koordináció, szimulációs modellekés felhő-alapú megoldások a Digital Technopoleszámára



“…estimate possible correlations of gaseousand particulate components of theatmosphere with earthquake and volcanicprocesses.”

”…mapping several seabed classes,validated for archeological, geo-hazards,energy, and other applications.”

H2020 NEANIAS
Novel EOSC Services for Emerging Atmosphere,Underwater & Space Challenges



 „Attitűd” változás: felajánlások (egyéni, céges, állami, közösségi)
 Finanszírozási forrástérképek és támogatási szabályok gyorsváltozása
 Innovatív cégek és kutatóbázisok erősödnek (összefogás)
 Digitális Innovációs Hub-ok („glue”) szerepe felértékelődik
 Elasztikus, távolról elérhető, igény-szerinti IT szolgáltatásokbizonyítottak a veszélyhelyzetek kezelésében

Összefoglaló: új trendek és változó szerepek

Forrás: Google trends

COVID-191. hullám



Köszönöm a figyelmet!

 lovas.robert@sztaki.hu


