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Zpravodaj GEOSS/GMES č.3/2011 
 
Vážení čtenáři, 
dovolujeme si Vám předložit v pořadí již třetí vydání elektronického zpravodaje mapujícího události za letní a částečně 
podzimní období roku 2011.  
Rádi uvítáme jakékoli vaše postřehy a dotazy, které můžete směřovat na e-mailovou adresu info@gmes.cz .  

S pozdravem za Národní sekretariát GEOSS/GMES  Simona Losmanová, CENIA 

 

 Ohlédnutí za akcemi třetího čtvrtletí r.2011 s reprezentací členů NS 

Srpen  23.8.  Informační schůzka NS se zástupci Plzeňského a Libereckého KÚ; Praha  
24.8.  Informační schůzka NS se zástupci KÚ Vysočina; Jihlava 

Září  6.9.  Prezentace NS v rámci informačního den k 5. výzvě 7.RP EU (Vesmír)  
14.-15.9.           Geoland forum 7; Varšava, Polsko     

Říjen  4.10.   4. zasedání GMES Committee (GC); Brusel, Belgie (zprostředkovaně) 
 
 

 

 Předpokládaná účast členů NS na akcích nadcházejícího čtvrtletí* 

Říjen  20-21.10.  Informace o programu GMES na poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů;  
Dolní Dvůr v Krkonoších 

Listopad 21.11  2. zasedání GMES Security Boardu; Brusel, Belgie   
30.11  2. zasedání GMES User Forum (UF); Brusel 

Prosinec -  - 
 

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

 

 Upozornění na aktuality a výzvy 

 Studentská soutěž s magazínem Earthzine - soutěžní esej a blog na téma "Udržitelný rozvoj" 

Více informací na: http://www.earthzine.org/2011/09/22/earthzine-to-hold-third-annual-essay-and-blogging-

contest-on-sustainability/ 

 

 Nejčerstvější informace z GEO - Kolumbie se stala 88.členem 
Kolumbijská vláda se 29.srpna stala nejnovějším členem skupiny GEO.Budou ji reprezentovat tyto instituce: 

"the Institute of Hydrology", "Meteorology and Environmental Studies" a "the Geographical Institute Augustin 

Codazzi". 

 ESA uděluje nové smlouvy na GMES 
Více na: http://www.gmes.info/pages-secondaires/news/news-

detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=610&tx_ttnews%5BbackPid%5D=808&cHash=36507b78b2fbe19d2a55d2

0df77068e2 

 EDRS: nezávislý systému přenosu dat pro Evropu se stává realitou 
Více na: http://www.esa.int/esaTE/SEMQD49U7TG_index_0.html 

 Plánované mise Sentinel a jejich role v sledování klimatických jevů 
Více na: http://www.esa.int/esaEO/SEMTOK6UXSG_index_0.html 

 Sledování arktického ledu v rámci programu GMES 
Více na: http://www.esa.int/esaCP/SEM2PI6UXSG_Czech_0.html 
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 Veřejná zakázka: podpora rozvoje GMES 2011-2013 
Více na: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255107-2011:TEXT:cs:HTML&src=0 

 Zúčastněte se ERS semináře, aniž byste se museli zvednout ze židle 
Více na: http://www.esa.int/esaEO/SEMUCN3UNSG_index_0.html 

 Výzva ESA k účasti v tendru č. AO6942: "GMES SENTINEL-3 SATELLITE SYSTEM ENGINEERING 
SUPPORT SERVICE TO THE EUMETSAT SENTINEL-3 SATELLITE OPERATIONS PREPARATION TEAM" 
Více informací obdrží zájemci po přihlášení se do systému EMITS : https://minitgs-

ext.sso.esa.int/ICSLogin/?"https://minitgs-

ext.sso.esa.int/UDMS/minitgs.pl?service=EMITS&target=http://emits.esa.int/emits/owa/emits_online.showao&

args=actref%3D11.156.08%26type%3Dmail&rc=0&simple=2" 

 Certifikace ekologických plodin z vesmíru 
Více na: http://www.esa.int/esaEO/SEMHKM0UDSG_index_0.html 

 Zúčastněte se živého on-line školení o pozorování Země 
Více na: 

http://www.esa.int/esaEO/SEMUD70UDSG_index_0.html 

http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/ 

http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011/index.php?page=191&type=s 

 

 ESA hledá členy poradní skupiny pro přípravu precursor mise Sentinelu-5 
Více na: http://www.esa.int/esaLP/SEMCU40UDSG_index_0.html 

 Zářijový zpravodaj GISCu 
Více na: http://gisc.ew.eea.europa.eu/news/newsletters/september-issue_2011_print_version.pdf 

 GMES User Forum - Pracovní seminář o přístupu k referenčním datům / in situ 26.9.2011 
Více na: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5362&lang=en&tpa_id=141&displayTy

pe=calendar 

 Ocenění nákladů GMES in-situ složky 
Více na: http://gisc.ew.eea.europa.eu/news/gmes-in-situ-component-a-valuation-of-costs 

 Otevření výzvy k podání nabídek: počáteční operace GMES 2011 - 2013 
Veřejné výběrové řízení s referenčním č. EEA/SES/11/004 s ohledem na rámcovou smlouvu pro zajištění 

zprovoznění služby monitorování země v rámci iniciační fáze GMES 2011 - 2013 na téma: charakteristiky 

vrstev vysokého rozlišení 5-ti hlavních typů pokryvu krajiny (6 míst). 

Výběrové řízení zveřejněno 05.08.2011. Tuto otevřenou výzvu k podávání nabídek  lze spolu se specifikací a 

dalšími dokumenty získat na adrese: http://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/eea-ses-11-004-framework 

 GMES v rámci víceletého finančního rámce EK (2014-2020) 
Více na: http://www.gmes.info/pages-secondaires/news/news-

detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=567&tx_ttnews%5BbackPid%5D=808&cHash=a06f25c187b0fd807b273bd

ba701ba9f 

 GMES za polského předsednictví 
Od 1. července do 31. prosince 2011 je úkolem polského předsednictví v Radě Evropské unie utvářet 

jednotlivé body programu Evropské unie v souladu se zájmy 27 členských států. Ve vztahu k programu GMES 

bude probíhat řada akcí, mezi nimiž je nejvýznamnější "Geoland Forum 7". Kromě toho sepředsednictví 

zabývá různými aspekty souvisejícími s GMES aplikacemi jako jsou prostorové plánování nebo udržitelné 

hospodaření s lesy. 

1.červenec 2011 znamená začátek předsednictví Polska v Radě Evropské unie. V tento den Polsko převzalo 

předsednictví od Maďarska, které předsedalo EU v prvních šesti měsících roku 2011. 
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Rozvrh akcí spojených s tématem GMES: 

1/ "geoland Forum 7"  

2/ EU CARPATHEX 2011 international exercise 

3/ "Security Research Conference" 

4/ Lessons Learned Conference after EU CARPATHEX 2011 international exercise 

5/ GMES Operational Capacity Workshop 

Podrobnosti k jednotlivým akcím naleznete v našem kalendáři nebo na http://www.gmes.info/pages-

secondaires/news/news-

detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=568&tx_ttnews%5BbackPid%5D=808&cHash=0d4ca684363df8524ebaf22

ba17c9424 

 Výsledky veřejné konzultace týkající se možného kosmického programu EU 
Více na: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5307&lang=en&tpa_id=0&displayType

=consultation 

 Oficiální revize pracovního plánu GEO 2012-2015 zahájena 
Více na: www.earthobservations.org/art_015_006.shtml 

 Budování partnerství a podpora angažovanosti ostatních zemí 
Více na webových stránkách projektu GISC: http://gisc.ew.eea.europa.eu/about-gisc/building-partnerships-

with-and-gaining-commitment-from-countries 

 

 Zhodnocení návštěvnosti webových stránek za červenec až září 2011 

V porovnání s předchozím čtvrtletím navštívili stránky GEOSS/GMES v České republice nově i uživatelé z: Dánska, 

Finska, Nizozemí a Ukrajiny. Nejvyhledávanějším slovem byl výraz „carpatex“. 

 

 Nový člen NS 

Počínaje srpnem 2011 byl rozšířen pracovní tým Národního sekretariátu GEOSS/GMES o zástupce z Ministerstva 

dopravy. 

 

 Informační den - 5. výzva pro podávání projektů v oblasti SPACE 7. rámcového 

programu pro vědu a výzkum EU a GMES proběhl dne 6. 9. 2011 

Prezentace ke stažení naleznete zde: 
 
http://www.fp7.cz/kosmicky-vyzkum-space/detail-akce/eventid-6519/ 
 

 

Aktuální informace sledujte na gmes.gov.cz 
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