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Zpravodaj GEOSS/GMES č.4/2011 
 
Vážení čtenáři, 
dovolujeme si Vám předložit letošní první vydání elektronického zpravodaje za rok 2012 s událostmi za zimní a 
částečně jarní část roku. 
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 čtvrtého čtvrtletí r.2011 s reprezentací členů NS 

Leden  10.1.  2. zasedání GMES Security Boardu; Brusel, Belgie   
12-13.1. Seminář na téma: "GMES datová a informační politika", Brusel 
23-25.1. GIS Ostrava 2012, Ostrava 
25.1.  UF Preparatory Workshop on Marine service 

Únor  9.2.  6. zasedání GMES Committee (GC); Brusel 
Březen  15.3.  7. zasedání GMES Committee (GC); Brusel 

16.3.  3. zasedání GMES User Forum (UF); Brusel 

 

 Předpokládaná účast členů NS na akcích nadcházejícího čtvrtletí* 

Duben  15.3.  7. zasedání GMES Committee (GC); Brusel 
16.3.  3. zasedání GMES User Forum (UF); Brusel 
 
 

*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/ 

Doplnit z webu 

 

 Pracovní plán GMES pro rok 2012 

11.11.2011 byl schválen pracovní plán evropského programu GMES pro rok 2012. Plán je v pdf formátu ke stažení 

zde:  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/key_documents/index_en.htm . 

 

 

 Sdělení EK o programu GMES a jeho činnostech po roce 2014 

30.11.2011 bylo vydáno sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému ekonomickému a 

sociálnímu výboru a Výboru regionů COM (2011) 831.  
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Toto sdělení reaguje na žádost Rady pro konkurenceschopnost ze dne 31. května 2011, aby do konce roku 2011 byl 

představen návrh na provoz GMES. Sdělení vysvětluje pohled EK na provoz, řízení a financování GMES v období od 

roku 2014 do roku 2020 a zahajuje diskusi s ostatními institucemi. 

Předložený dokument obsahuje základní popis programu GMES, jeho přidanou hodnotu a přínosy pro uživatele. 

Sdělení dále shrnuje celkové náklady na program a to jak již investované, tak plánované a porovnává je 

s očekávanými přínosy, které by dle analýzy měly být do roku 2020 oproti nákladům dvojnásobné a do roku 2030 

dokonce čtyřnásobné.  

V části věnované financování sdělení vychází z předpokladu financování GMES mimo víceleté finanční období EU 

(2014-2020), a na základě toho pak přichází s třemi možnostmi alternativního zajištění programu GMES od roku 

2014. Zaprvé s vytvořením zvláštního fondu GMES, zadruhé možností užší spolupráce států, které mají na GMES silný 

zájem, a zatřetí možností průmyslové spolupráce, kde by odpovědnosti a financování byly rozděleny mezi 

ekonomické hráče. Z těchto možností byla k realizaci doporučena pouze jedna a to vytvoření zvláštního fondu GMES. 

Dokument se dále věnuje problematice dohledu a řízení GMES 

Aktuálním návrhem je, s ohledem na budoucí synergie, možnost svěřit řízení a dohled programu Evropské agentuře 

pro GNSS (GSA). Administrativní náklady GSA spojené s řízením programu GMES by měly být pokryty z fondu GMES. 

Vzhledem k tomu, že sídlo agentury GSA bude umístěno do Prahy, je posilování kompetencí agentury GSA v souladu 

se zájmy ČR. Dále je v dokumentu popsáno technická koordinace v rámci provozní fáze. Jedná se o rozdělení rolí a 

odpovědností za jednotlivé segmenty a komponenty programu. V kapitole 6.3 je navrženo, aby datová politika GMES 

byla postavena na principech plného a otevřeného přístupu a zároveň, aby zohledňovala platné evropské normy 

(např. INSPIRE). 

 

 

Aktuální informace sledujte na gmes.gov.cz 


