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Vážení příznivci programu Copernicus,

další rok je úspěšně za námi. K jakým zajímavostem během něj došlo, se můžete dočíst ve shrnutí zde. I tento 
rok bude plný akcí, které byste si rozhodně neměli nechat ujít. Pokud nechcete, aby vám nějaká novinka či 
událost utekla, sledujte nás na Facebooku nebo na našich webových stránkách, kam postupně akce přidáváme. 
Na co zajímavého se tedy můžete těšit v následujících dnech?

Série webinářů EUSPA SpaceCrossroads

V rámci série webinářů komunity SpaceCrossroads, které pořádá EUSPA, budou 
pravidelně probíhat zajímavá setkání s velkými hráči na poli vesmírných technologií, 
kteří mohou pomoci možná právě i s vaším startupem. Tento rok již proběhla první 
prezentace s názvem „Copernicus Data For Your Startup“, ve které Grega Milcinski 
ze společnosti Sinergise hovořila o tom, jak začít data z programu Copernicus ve 
startupech využívat a podělila se o tipy z vlastní praxe.

Další přednáška proběhne 10. 2. 2022 v 16:30 a bude informovat o EO & GNSS Market Report. A taková setkání 
budou probíhat i nadále, tak se na ně nezapomeňte podívat zde!

Akce „Copernicus and Me“

Pokud vás zajímá, jak jsou data z programu Copernicus využívána v praxi, určitě si 
nenechte ujít tuto událost, která probìhne v  online režimu 10. 2. 2022 10:30 
-12:00. Je pořádána Eurisy a Národním centrem kosmického výzkumu ve Francii 
(CNES). Přednášející vám představí, jak data z programu pomáhají například s 
ochranou kulturního dědictví na Rhodosu nebo s monitorováním a prevencí před

povodněmi ve Valonsku. Na akci vystoupí také zástupce z oddělení environmentálních projektů Magistrátu 
hlavního města Prahy. Máte se tedy určitě na co těšit. Zaregistrujte se na událost zdarma již dnes zde!

První mezinárodní online konference o zemědělství – pokroky ve vědě a technologiích

Od 10. 2. do 25. 2. 2022 proběhne první mezinárodní online konference o 
zemědělství, na kterou jste všichni zváni. Je organizována MDPI a svou účast 
můžete potvrdit na webových stránkách IOCAG 2022 . Mezi hlavní témata bude 
patřit například živočišná výroba, ochrana proti škůdcům, hospodaření s půdou 
nebo vodní hospodářství. Přidejte se i vy do otevřené diskuse o výzvách, kterým 
zemědělská věda a technologie čelí.

Facebooková stránka Copernicus v ČR

A aby vám už žádná novinka nebo zajímavost z programu Copernicus neutekla, sledujte nás také na facebookové 
stránce Copernicus v ČR, kde pravidelně informujeme o aktuálním dění.

https://www.copernicus.eu/cs/node/11354?fbclid=IwAR3KutlqA3OUnGahDW52lDdghI8vgY1Z4jA_BSy6ErLe5HjH7CC245NSJ48
https://www.facebook.com/Copernicus-v-%C4%8CR-589457837893989
https://copernicus.gov.cz/
https://www.euspa.europa.eu/newsroom/european-space-expo/space-crossroads-where-space-and-great-ideas-meet
https://teams.microsoft.com/registration/txPl1kdZGk6o3nfZyRiJFg,6PMOI8pXiUGkrAelILpLtg,aVSTPatdTUKiyvenx16ltQ,Z5SsH55ZtU2e8bs2w-D6xQ,Ba0aohXktkuZZJ_-in_p7A,j0N8W3vRf0-hCv5lga5-3Q?mode=read&tenantId=d6e513b7-5947-4e1a-a8de-77d9c9188916
https://iocag2022.sciforum.net/
https://www.facebook.com/CopernicusCR
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