ZPRAVODAJ CENIA
září 2020
Registrace na konferenci Inspirujme
se a českého uživatelského fóra
Copernicus

Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
ČR, Ministerstvom životného prostredia SR a s Ministerstvem dopravy ČR
pořádáme společnou konferenci Inspirujme se a českého uživatelského fóra
Copernicus. Konference se
letos uskuteční ve dnech
7.–8. 10. 2020 v Praze za
podpory Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Letošní ročník nese název
ENVIRONMENTÁLNÍ KRIZE
A PŘÍLEŽITOSTI Z POHLEDU
INTEGRACE PROSTOROVÝCH
DAT.
Konference
představuje
ideální prostor pro výměnu
zkušeností a setkání s komunitou odborníků z oblasti využití prostorových
dat.

Redesignovali jsme webové stránky Informačního
systému statistiky a reportingu (ISSaR), jejichž
prostřednictvím zpřístupňujeme data a klíčové indikátory životního prostředí. Nová podoba webu
je uživatelsky přívětivější
a výhledově bude poskytovat nové funkce, jako je
filtrování indikátorů podle
témat nebo prohlížení krajských zpráv podle jednotlivých krajů. Na stránkách
najdete vizualizovaná data
z publikací CENIA (Zpráva
o životním prostředí ČR,

Statistická ročenka životního prostředí ČR, Indikátory zranitelnosti ve vztahu ke změně klimatu atd.)
i agregovaná data ve formě
souborů ke stažení.
Za účelem neustálého zlepšování našich služeb v oblasti poskytování dat a informací z oblasti životního
prostředí žádáme uživatele
ISSaRu v souvislosti s jeho
novou podobou o zpětnou
vazbu, kterou nám můžete
zaslat na e-mailovou adresu issar@cenia.cz.

Nový metadatový katalog a editor
v Národním geoportálu INSPIRE

Nový design Informačního systému
statistiky a reportingu

Na Národním geoportálu
INSPIRE jsme nasadili
nový metadatový katalog
a editor. Aktualizace metadatové části geoportálu
proběhla z důvodu nových
požadavků, které vyplývají
ze směrnice INSPIRE.

S novým editorem je nyní
možné přímo v geoportálu upravovat metadatové
záznamy podle nového
národního profilu a poskytovatelé dat do INSPIRE
mohou aktualizovat své
záznamy podle požadav-
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ků pro nový monitoring
INSPIRE.
V souvislosti s aktualizací
celého metadatového katalogu se na geoportálu také
mění způsob harvestování
metadatových katalogů.
Již registrované katalogové služby budou i nadále
harvestovány, ale v pří-

padě změny odkazu nebo
registrace nové služby je
nutné kontaktovat administrátora geoportálu na adrese geoportal@cenia.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů na
geoportálu nás neváhejte
kontaktovat.

Plan4all je nově členem
celosvětového sdružení GEO

Sdružení Plan4all, jehož
členem je i CENIA, česká informační agentura životního prostředí, se stalo jednou ze 133 zúčastněných
organizací “Participating
Organization” celosvětového seskupení GEO (Group on
Earth Observation). Vzhledem k relativně krátké historii sdružení Plan4all se
jedná o významný úspěch
a ocenění práce všech členů spolku.
Sdružení vzniklo v roce
2015 a od té doby se rozrostlo na 60 členů z Evro-

Nové výrobky s ekoznačkou
Ekoznačku EU Ecolabel
získal již druhý tradiční výrobce čistících prostředků, společnost Zenit,
spol. s r.o. z Čáslavi. Firma
úspěšně certifikovala čistící prostředky na pevné
povrchy z řady Real Green
Clean, konkrétně:
• Real Green Clean
podlahy,
• Real Green Clean plochy,
• Real Green Clean
toalety,
• PVK Real Green Clean
podlahy,
• ECO WC čistič.

py, Asie, Afriky a Ameriky.
Českých členů je v současnosti 37. Plan4all se aktivně zapojuje do řešení
mezinárodních
projektů
Horizon2020 a aktivně působí v řadě dalších mezinárodních organizací.
GEO je mezivládní organizace propojující vládní
instituce, akademické a výzkumné instituce, poskytovatele dat, podniky, inženýry, vědce a odborníky
s cílem zlepšit dostupnost,
přístup a využití dat dálkového průzkumu Země.
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Český trh se tak rozrůstá
o kvalitní české výrobce
produktů, které dosahují
na úroveň ekologicky šetrných a zároveň účinných
čistících prostředků.

