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Dne 3. 9. 2021 zaháji-
la oficiálně svou činnost 
Agentura EU pro kosmický 
program (EUSPA) se síd-
lem v Praze. Nová agentura 
nahrazuje původní agen-
turu pro evropský globální 
navigační družicový systém 
GSA, která v Praze sídlila 
od roku 2012, a výrazně 
rozšiřuje svoji působnost 
a posiluje své kompetence.

Agentura bude mít nyní ve 
své kompetenci také část 
programu Copernicus, 
jehož Národní sekretariát 
v ČR vede CENIA, a bude 
zaměřena zejména na roz-
voj trhu a uplatnění apli-
kací družicových systémů 
Kosmického programu EU 
v praxi, kontakt s uživa-
teli, sběr uživatelských 
požadavků, přípravu spe-
cifikací pro nové generace 
evropských družicových 
systémů a mnohé další. 
Jedním z nových úkolů 
bude také podpora inova-

cí a start-upů a formulace 
priorit pro vesmírnou část 
rámcového programu EU 
pro výzkum a vývoj, Hori-
zon Europe.

Společně s programem 
Copernicus se pod jed-
nu střechu dostávají také 
družicové systémy Gali-
leo a EGNOS pro navigaci 
a nově připravovaný tele-
komunikační GOVSATCOM, 
i infrastruktury pro sledo-
vání provozu na oběžných 
drahách, kosmického po-
časí a mnohé další.

Díky zásadnímu přispě-
ní agentury EUSPA zajistí 
nový kosmický program 
EU efektivnější přístup 
k rozvoji a využívání ves-
mírných zdrojů EU. Zaručí 
se tak kontinuita služeb 
a bezpečnost infrastruktu-
ry a systémů při současném 
zajištění prostředků k roz-
voji úlohy EU v oblasti ves-
míru. Tímto krokem se kon-
solidují stěžejní programy 

Ve spolupráci s Minister-
stvem životního prostředí 
ČR, Univerzitou Karlovou, 
Ministerstvem dopravy ČR 
a ESA ESERO pořádáme 
České uživatelské fórum 
Copernicus.

Konference bude zaměře-
na na Zelenou dohodu pro 
Evropu (Green Deal) a způ-
soby, jakými program Co-
pernicus přispívá k jejímu 
naplňování, a to zejména 
v oblastech monitoringu 
využívání území, ovzdu-
ší, chytrého zemědělství 
a dalších.

Letošní ročník proběhne 
9.–10. listopadu 2021 
v rámci Czech Space Weeku 

a uskuteční se v konferenč-
ním centru Univerzity Kar-
lovy v Praze.

Registrační formulář, další 
informace, termíny a ak-
tuality jsou dostupné na 
webových stránkách akce. 
Účast na akci je pro všech-
ny registrované účastníky 
zdarma, kapacita konfe-
rence je však omezená. 
Pokud po zaregistrování 
zjistíte, že se nebudete 
moci zúčastnit, kontaktuj-
te prosím včas organizáto-
ry na adrese copernicus@
cenia.cz.

Galileo/EGNOS a Coperni-
cus, podpoří se uskuteč-
ňování priorit EU, zejména 
Zelené dohody pro Evropu 
a digitální transformace, 
posílí se odolnost Evropy 

a bezpečnost evropských 
občanů a rovněž se otevřou 
nové příležitosti pro další 
iniciativy, jako je zabezpe-
čená konektivita.

České uživatelské fórum Copernicus

https://www.cenia.cz/mezinarodni-spoluprace/narodni-sekretariat-copernicus/
https://www.cenia.cz/mezinarodni-spoluprace/narodni-sekretariat-copernicus/
https://czechspaceweek.com/
https://copernicus.gov.cz/index.php/narodni-sekretariat/uzivatelske-a-konference-a-seminare/ceske-uzivatelske-forum-2021/
mailto:copernicus@cenia.cz
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Prezentace z konference Životní 
prostředí – prostředí pro život 
dostupné na webu

Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10

www.cenia.cz

Ve dnech 16. a 17. 9. jsme 
uspořádali konferenci Ži-
votní prostředí – prostře-
dí pro život, která poskyt-
la prostor pro prezentaci 
záměrů a výstupů projektů 
podpořených z progra-
mu Ministerstva životní-
ho prostředí na podporu 
aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje 
a inovací v oblasti životní-
ho prostředí – Prostředí pro 
život, jehož poskytovate-
lem a realizátorem je Tech-
nologická agentura ČR.

Konference se ve svém dru-
hém dni věnovala rovněž 
problematice udržitelného 
rozvoje a její odborný ob-
sah byl zaštítěn strategic-
kým dokumentem Zelená 

dohoda pro Evropu (The 
European Green Deal), jenž 
představuje soubor opat-
ření, který by měl evrop-
ským občanům a podnikům 
umožnit plně využívat vý-
hod, které s sebou přináší 
přechod na udržitelnější, 
ekologičtější hospodářství.

Na webových stránkách 
konference v sekci Program 
jsme uveřejnili jednotlivé 
prezentace v pdf. V ná-
sledujících dnech budou 
zveřejněny také fotografie 
z konference a záznamy 
jednotlivých přednáško-
vých sekcí. O uvedených 
aktualizacích budeme vždy 
informovat na webu CE-
NIA a také na našem face-
bookovém profilu.

https://www.tacr.cz/program/program-prostredi-pro-zivot/
https://www.tacr.cz/program/program-prostredi-pro-zivot/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2021/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2021/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2021/program-konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2021/
http://www.cenia.cz/
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