Zpravodaj GEOSS/GMES č.1/2011
Vážení čtenáři,
dovolte nám, abychom vám představili první vydání Zpravodaje NS GEOSS/GMES v roce 2011. Snažili jsme se o
shrnutí událostí za uplynulé čtvrtletí, dále bychom vás rádi seznámili s akcemi, na kterých se s námi můžete potkat,
také bychom vás rádi informovali o uveřejněných článcích týkajících se GEOSS a GMES a o připravovaných výzvách,
do kterých se můžete zapojit. Dovolili jsme si uvést malou statistiku dosavadní návštěvnosti našich webových stránek,
které byly spuštěny k 31.12.2010.
Rádi uvítáme jakékoli vaše postřehy a dotazy, které můžete směřovat na e-mailovou adresu gmes@info.cz .
S pozdravem za Národní sekretariát GEOSS/GMES

Simona Losmanová

Ohlédnutí za akcemi prvního čtvrtletí r.2011 s reprezentací členů NS
Leden
Únor
Březen

27.1.
22.2.
8.3.
9.3.
17-18.3.
31.3.

1. zasedání výboru GMES, Brusel
seminář Metody dálkového průzkumu Země v projektu NIKM, CENIA
2. zasedání výboru GMES, Brusel
přípravný workshop GMES uživatelského fóra (UF) k monitorování zemského
povrchu, Brusel
workshop GMES o operační kapacitě, Sofie
seminář Metody dálkového průzkumu Země v projektu NIKM, CENIA

Předpokládaná účast členů NS na akcích nadcházejícího čtvrtletí*
4.4.
ISSS, Hradec Králové
12-13.5
EU-Let's embrace space (GMES), FP7 konference o vesmíru 2011; Budapešť
18.5.
1. zasedání GMES uživatelského fóra (UF); Brusel
26-27.5.
GIS, Brno
30.5
EARSeL, Praha
Červen
22.6.
3. zasedání výboru GMES; Brusel
*Ostatní akce pořádané v ČR i zahraničí naleznete v kalendáři na www.gmes.cz .
Duben
Květen

Upozornění na aktuality a výzvy


Hodnotitelé evropských projektů (EC, Cordis, FP7)
Více na: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome



Shrnutí z pátého evropského projektového workshopu GEO v Londýně (GEPW-5)
Více na: www.earthobservations.org/art_013_004.shtml



Vesmírný průvodce ESA k "hovořícím polím" pro evropské farmáře (data zdarma od Sentinelu-2)
Více na: http://www.esa.int/esaTE/SEM3Q7WO1FG_index_0.html



9.3.2011 byl schválen "Pracovní plán programu GMES a jeho zahajovacích operací" na rok 2011
Dokument ke stažení na webových stránkách Evropské komise:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/documents/gmes_en.htm



Náměstek prezidenta Evropské komise uveřejnil článek k GMES
Celý článek je dostupný na adrese: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/hottopics/gmes/index_en.htm
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FLEX a CarbonSat mise
Více na: http://missionadvice.esa.int/



Výzva od ESA: Applications for Earth Observation Advisory Groups
Více na: http://missionadvice.esa.int/



Konzultace: Zelená kniha o společném strategickém rámci budoucího financování výzkumu a inovací v EU
Více na: http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm
Podání lze učinit do 20. května 2011.



ESA: Cílem je přitáhnout pozornost veřejnosti k programu GMES
Zprávy z ESA: http://www.esa.int/esaLP/SEM7196SXIG_LPgmes_0.html



Praktické využití služeb programu GMES v České republice
Více na: http://gis.vsb.cz/gisostrava/abstractview.php?id=abstracts/gis20114d355279e629d.html



Kontrakt - odborníci na GMES
Více na: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3132&tpa_id=1004&lang=en
Konečný termín pro podání přihlášky 15.5.2012.



1.12.2010 Vydáno Usnesení vlády ČR 863/2010

Zhodnocení návštěvnosti webových stránek za leden až březen 2011
Stránky doposud navštívili uživatelé z: Belgie, Bulharska, Česka, EK, Moldavské republiky, Německa, Polska,
Rakouska, Slovenska a Švýcarska.
Nejvyšší návštěvnost byla po spuštění stránek v lednu, kdy jsme na konci měsíce zaznamenali celkem 819 unikátních
návštěvníků. Dohromady jsme v lednu registrovali 93 501 hitů a bylo přeneseno necelých 561 MB dat.

GMES v páté výzvě 7RP Vesmír
V připravované 5. výzvě rámcových programů pro vědu a výzkum (tzv. 7RP) EU v oblasti kosmického výzkumu bude
na program GMES opět alokována značná část prostředků – cca 71 mil. EUR. V této výzvě budou podpořeny
projekty především v oblasti Security – a to ve třech konkrétních oblastech: sledování lodí na otevřeném moři,
monitoring přístavů a pobřeží vybraných třetích zemích a monitoring externích hranic EU. Dále bude podpořen projekt
na podporu zahraničních akcí EU (mírové operace, humanitární akce, monitoring hraničních oblastí mimo EU apod.).
Dále bude výzva zaměřena na složku Emergency - rychlé mapové služby, mapování ohrožených oblastí, podpora
rychlé obnovy po katastrofách apod.
Významnou součástí této výzvy bude i složka ochrany klimatu, kdy se předpokládá zahájení GMES klimatické služby
(GMES service), která by se měla stát hlavním nástrojem EU při získávání dat o změnách klimatu, vyhodnocování
modelů a poskytování přesnějších dat pro další politická rozhodnutí.
Pro oblast oceánografie bude podpořen projekt pro konsolidaci uživatelských potřeb právě v této oblasti.
Výzva bude vyhlášena v červenci tohoto roku a uzávěrka pro předkládání projektů Evropské komisi bude koncem
listopadu.
Pro více informací se můžete obrátit na NCP SPACE v ČR p. Ondřeje Mirovského, mirovsky@tc.cz

Aktuální informace sledujte na www.gmes.cz
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