Zpravodaj GEOSS/GMES č.4/2012
Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vám předložit poslední vydání elektronického zpravodaje za rok 2012. Jakékoli vaše postřehy a dotazy
prosím směřujte na e-mailovou adresu info@gmes.cz .
Zároveň mi dovolte popřát Vám spoustu pozitivní energie do pracovního procesu. Ať Vás proces seberealizace
naplňuje i v roce 2013.
S pozdravem za Národní sekretariát GEOSS/GMES

Simona Losmanová, CENIA

Ohlédnutí za akcemi posledního čtvrtletí r. 2012 s reprezentací členů NS
Říjen
Listopad
Prosinec

23. 10.
15. - 16. 11.
27. - 28. 11.
10. 12.

4. zasedání Uživatelského fóra GMES
2. vesmírná konference FP7
Konference "Inspirujme se efektivitou"
9. zasedání Výboru GMES, Brusel, Belgie

Předpokládaná účast členů NS na akcích nadcházejícího čtvrtletí*
Leden
Únor
Březen

15. 1.
29. - 30. 1.
18. - 19. 2.
4. - 6. 3.
21. 3.

Workshop Uživatelského fóra GMES na téma krizové řízení, Brusel, Belgie
5. konference EU Space Policy, Brusel, Belgie
Horizont 2020: Workshopy na téma věda a průzkum vesmíru, Madrid, Španělsko
Uživatelská konference Eye on Earth, Dublin, Irsko
5. jednání Uživatelského fóra GMES, Brusel, Belgie

* Ostatní akce pořádané v ČR i zahraničí naleznete v kalendáři na gmes.gov.cz .

Nový název pro GMES - Copernicus
Tiskovou zprávou Evropské komise ze dne 11. prosince 2012 bylo oznámeno přejmenování evropského programu
GMES, sloužícího pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti. Nově bude používáno jméno Copernicus, jako
pocta evropskému vědci a pozorovateli Mikuláši Koperníkovi.
O dalších krocích vedoucích k pravděpodobné změně dosavadních názvů a portálů Vás budeme průběžně
informovat.
Celou zprávu naleznete na stránkách Evropské komise
Podrobné informace v angličtině naleznete zde
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GIO EMS Mapping - prvních 6 měsíců provozu
Služba krizového řízení, první operační služba GMES, je v provozu již půl roku. Během tohoto období bylo provedeno
celkem 20 aktivací v režimu rychlého mapování a jedna aktivace v rámci podpůrného mapování. Z provedených
aktivací se jednalo převážně o lesní požáry, povodně a zemětřesení - příkladem aktivace je zemětřesení z května
2012 v italském regionu Emilia Romagna. Služba mapování může být využita i v mimoevropských zemích
prostřednictvím mezinárodních smluv. Brzy bude spuštěna i služba validace v rámci celého projektu.
Další informace naleznete na portálu služeb mapování v krizovém řízení: http://portal.ems-gmes.eu/

Upozornění na aktuality a výzvy


Oznámení o zadání zakázky - GMES služba validace mapování v nouzových situacích
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/oznameni-o-zadani-zakazky-gmes-sluzba-validace-mapovani-vnouzovych-situacich



Ekonomické přínosy GMES
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/ekonomicke-prinosy-gmes



Závěry z 9. plenárního zasedání GEO
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/zavery-z-9-plenarniho-zasedani-geo



Novinky na webu GEOSS/GMES
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/novinky-na-webu-geossgmes



Koordinovaný přístup k družicovým datům je důležitější než kdy dříve
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/koordinovany-pristup-k-druzicovym-datum-je-dulezitejsi-nez-kdy-drive



Jasný důkaz o úbytku polárního ledu
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/jasny-dukaz-o-ubytku-polarniho-ledu



Propojení informací o kvalitě vzduchu a GEOSS
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/propojeni-informaci-o-kvalite-vzduchu-geoss



ESA buletin č. 152 - novinky o družicích Sentinel
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/esa-buletin-c-152-novinky-o-druzicich-sentinel



Nárůst podílu ČR na kosmických aktivitách ESA
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/narust-podilu-cr-na-kosmickych-aktivitach-esa



Evropští ministři rozhodli o investicích do oblasti vesmíru pro podporu růstu a konkurenceschopnosti
Evropy
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/evropsti-ministri-rozhodli-o-investicich-do-oblasti-vesmiru-pro-podporurustu-konkurenceschop



Integrace dat dálkového průzkumu Země
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/integrace-dat-dalkoveho-pruzkumu-zeme
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Publikace ESA o družici Sentinel 3
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/publikace-esa-o-druzici-sentinel-3



Ministerská konference ESA 2012
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/ministerska-konference-esa-2012



Družice Rapid Eye přistupuje k programu ESA mise třetích stran
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/druzice-rapid-eye-pristupuje-k-programu-esa-mise-tretich-stran



Projekt Eye on Earth
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/projekt-eye-earth



Socioekonomický přínos GMES - ohlédnutí
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/socioekonomicky-prinos-gmes-ohlednuti



Zahájení činnosti akademie GMES
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/zahajeni-cinnosti-akademie-gmes



Projekt DORIS_Net
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/projekt-dorisnet



Nový elektronický zpravodaj GMES Observer
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/novy-elektronicky-zpravodaj-gmes-observer



EFAS - evropský systém varování před povodněmi
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/efas-evropsky-system-varovani-pred-povodnemi



Zveřejnění výzvy z oblasti DPZ- European Soil Portal
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/zverejneni-vyzvy-z-oblasti-dpz-european-soil-portal



Vítězné projekty soutěže GMES Masters 2012
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/vitezne-projekty-souteze-gmes-masters-2012



Dotazníkové šetření v rámci projektu GRAAL
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/dotaznikove-setreni-v-ramci-projektu-graal



Družice monitorují holandské hráze
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/druzice-monitoruji-holandske-hraze



Datová politika EEA je na dobré cestě
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/datova-politika-eea-je-na-dobre-ceste



G-STEP
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/g-step



Vítěz soutěže GMES Masters o nejlepší službu - SnowMonit
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/vitez-souteze-gmes-masters-o-nejlepsi-sluzbu-snowmonit



GMES pro Evropu
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/gmes-pro-evropu



Projekt geoland2 - informace o biofyzikálních parametrech k dispozici
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/projekt-geoland2-informace-o-biofyzikalnich-parametrech-k-dispozici



Setkání moře a vesmíru v Irsku
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/setkani-more-vesmiru-v-irsku



Družice ESA podrobněji sledují mořský led
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/druzice-esa-podrobneji-sleduji-morsky-led



Projekt OBSERVE
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/projekt-observe
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Pojišťovací průmysl využívá data pozorování Země pro hodnocení povodní
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/pojistovaci-prumysl-vyuziva-data-pozorovani-zeme-pro-hodnoceni-povodni



Návštěvy GISC ve členských zemích
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/navstevy-gisc-ve-clenskych-zemich



G-newsletter za říjen 2012
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/g-newsletter-za-rijen-2012



Projekt EUFODOS
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/projekt-eufodos



Přinese krátkovlnný radar nové pohledy na Zemi z vesmíru?
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/prinese-kratkovlnny-radar-nove-pohledy-na-zemi-z-vesmiru



Nabídka pracovní pozice Sekretariátu GEO
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/nabidka-pracovni-pozice-sekretariatu-geo



Předsednictví EU: priority, aktivity a události související s GMES
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/predsednictvi-eu-priority-aktivity-udalosti-souvisejici-s-gmes



Zájem uživatelů o služby GMES
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/zajem-uzivatelu-o-sluzby-gmes



Nová datová politika EEA
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/nova-datova-politika-eea



Zelená kniha Evropské komise - znalosti v námořní oblasti
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/zelena-kniha-evropske-komise-znalosti-v-namorni-oblasti



Spolupráce mezi EUMETNET a GMES
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/spoluprace-mezi-eumetnet-gmes



Mapování sesuvů půdy ve Švýcarských Alpách
http://gmes.gov.cz/clanek/mapovani-sesuvu-pudy-ve-svycarskych-alpach



Mezinárodní úmluva ’Vesmír a katastrofy’ otevírá dveře všem
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/mezinarodni-umluva-vesmir-katastrofy-otevira-dvere-vsem



Druhá evropská meteorologická družice na polární dráze je vypuštěna
http://gmes.gov.cz/clanek/druha-evropska-meteorologicka-druzice-na-polarni-draze-je-vypustena



6. výzva v rámci 7. rámcového programu SPACE včetně GMES publikována
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/6-vyzva-v-ramci-7-ramcoveho-programu-space-vcetne-gmes-publikovana



TED - Oznámení o zadání zakázky
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/ted-oznameni-o-zadani-zakazky-1

Aktuální informace sledujte na gmes.gov.cz
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