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Vážení příznivci programu Copernicus,

následující měsíce budou nabité online webináři a workshopy. Níže naleznete ty nejzajímavější, které jsme pro vás 
vybrali, přístupné všem zdarma. Pokud chcete být v obraze a žádnou akci nezmeškat, sledujte kalendář akcí na našich 
webových stránkách a naši FB stránku Copernicus v ČR , kam plánované akce postupně přidáváme.

Série webinářů věnovaná vybraným službám programu Copernicus

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, připravuje sérii webinářů, jejichž cílem bude seznámit zájemce s 
vybranými službami a produkty programu Copernicus . V rámci webinářů se účastníci dozvědí, jaké jsou příklady 
využití dat a produktů programu Copernicus v praxi ve světě i u nás. Webináře se zaměří na služby pro monitorování 
území (CLMS), atmosféry (CAMS) a změny klimatu (C3S).

První webinář proběhne 24. března a bude věnovaný službě Copernicus pro monitorování území (CLMS). 
Účastníkům webináře bude představena nová služba European Ground Motion, produkty služby CLMS a jejich využití 
a také využití vrstvy Corine Land Cover v procesu zpracování strategických hlukových map.

Na webinář se můžete zaregistrovat zde!

Příprava metodiky pro tvorbu národní vrstvy krajinného pokryvu

CENIA připravuje metodiku pro tvorbu národní vrstvy krajinného pokryvu. Chcete se o
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tématu dozvědět více a zapojit se do procesu sběru uživatelských požadavků? Přečtěte si 
o tématu a vyplňte krátký dotazník . Vaše dotazy a připomínky můžete také zasílat na 
landcover@cenia.cz.

Online Workshop: Copernicus and the Common Agriculture Policy

Evropská komise pořádá workshop „Copernicus and the Common Agriculture Policy“, 
který se uskuteční online 9. a 10. března a bude zaměřen na oblasti, ve kterých program 
Copernicus přispívá ke společné zemědělské politice: monitorování zemědělského trhu, 
monitorování oblasti a kontrolní systém, životní prostředí – změna klimatu a podpora

zemědělsců.

Pokud Vás téma zajímá, nenechte si akci ujít! Zaregistrovat se můžete zde.

Série webinářů služby C3S: Webinars on climate projections for Europe

Služba programu Copernicus pro klimatické zmìny (C3S) organizuje sérii webinářů o 
projekcích klimatických zmìn v Evropě. Webináře proběhnou 1., 3., 8. a 10. března a 
budou zaměřeny na globální a regionální klimatické modely, scénáře do budoucna a 
možnosti využití regionální klimatické projekce pro hodnocení dopadů změny klimatu v 
různých evropských odvětvích.

Více informací o webinářích a registraci se dozvíte zde.

Facebooková stránka Copernicus v ČR

Nenechte si ujít žádnou aktualitu ani zajímavost týkající se programu Copernicus a DPZ a začněte sledovat 
facebookovou stránku Copernicus v ČR!

Tento newsletter jste obdrželi, protože jste požádali o jeho odběr anebo pracujete v organizaci věnující se problematice DPZ nebo programu Copernicus. 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 newslettrù. Pokud s odběrem nesouhlasíte nebo si již nepřejete newsletter odebírat, klikněte prosím níže na 
„Odhlášení z odběru newsletteru“.
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