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Copernicus v ČR má zbrusu nové webové stránky!

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, spustila nově redesignované a aktualizované webové stránky Copernicus
v ČR.

Nová podoba webových stránek Copernicus v ČR je uživatelsky přívětivá a poskytuje podrobné a aktualizované informace o
programu, příkladech využití a příležitostech, které program nabízí. Na stránkách jsou popsány funkce jednotlivých služeb
programu Copernicus a také shrnuty základní principy dálkového pozorování Země.

Národní sekretariát GEO/Copernicus

Na novém webu se také dozvíte informace o koordinačním, iniciačním a poradním orgánu pro oblast pozorování Země
programu Evropské unie Copernicus a mezinárodní iniciativy GEO – Národním sekretariátu GEO/Copernicus. Zjistíte zde
informace o aktivitách sekretariátu či o uskutečněných a plánovaných konferencích a seminářích a také zde naleznete zápisy ze
schůzí sekretariátu.

Buďte v obraze

Spuštění nových webových stránek navázalo na úspěšnou aktualizaci facebookové stránky Copernicus v ČR., kde se uživatelé
mohou prostřednictvím pravidelných příspěvků dozvědět o nejnovějších událostech v oblasti DPZ a programu Copernicus.

Online workshop: European Ground Motion Service (EGMS)

21. a 22. října 2020 proběhne online workshop služby European Ground Motion Service – EGMS.

EGMS je nová služba programu Copernicus, která má za cíl poskytovat spolehlivé a konzistentní
informace o pohybech půdy způsobených přírodními i antropogenními jevy.Chcete se dozvědět
více o službě a o tom, jak se data a informace získávají a zpracovávají? Zaregistrujte se na online
workshop!
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Odložení společné konference Inspirujme se a Českého uživatelského fóra Copernicus

Na podzim 7.–8. října 2020 měla proběhnout společná konference Inspirujme se a České uživatelské fórum Copernicus. Kvůli
nepříznivým epidemiologickým podmínkám bylo však nutné tuto akci odložit do doby, kdy bude situace přívětivější.

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji, obecně známé pod zkratkou GDPR, bychom Vás rádi informovali, že Vaše osobní údaje
zpracováváme pouze za účelem rozesílání těchto newslettrů. Pokud nesouhlasíte, můžete se kdykoliv odhlásit z odběru kliknutím na odkaz v zápatí každého newsletteru.
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Odhlášení z odběru newsletteru
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