ZPRAVODAJ CENIA
červenec 2021
Druhé kolo výzvy pro zasílání
abstraktů a registrace na konferenci
Životní prostředí – prostředí pro život

Spustili jsme druhé kolo
výzvy pro zasílání abstraktů na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život. Dvoudenní
odborné setkání pořádáme
za podpory Ministerstva
životního prostředí a pod
záštitou
Technologické
agentury ČR s cílem vytvořit prostor pro širší diskusi
o otázkách souvisejících
s aktuálními výzvami životního prostředí v národním i globálním kontextu.
Konference se uskuteční ve
dnech 16. a 17. září 2021
v Ballingově sálu Národní
technické knihovny v Praze.
V souladu s posláním
CENIA, kterým je podpora
šíření a výměny odborných
informací v oblasti životního prostředí, nabízíme
tuto platformu primárně
výzkumným týmům, které se podílejí na řešení
Praha, 2021
projektů programu Prostředí pro život, jehož
poskytovatelem a realizátorem je Technologická
agentura ČR, ale rádi uvítáme i zástupce projektových

týmů z jiných programů, jejichž zaměření je v souladu
s prioritami tohoto programu i naší konference:
• klima – opatření
k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek
i teplot, a to v sídlech
i ve volné krajině,
• ochrana ovzduší,
• odpadové a oběhové
hospodářství,
• ochrana vody, půdy,
horninového prostředí
a dalších přírodních
zdrojů,
• biodiverzita, ochrana
přírody a krajiny,
• environmentálně
příznivá společnost,
bezpečné a resilientní
prostředí, specifické nástroje ochrany životního
prostředí a udržitelného
rozvoje.
Konference je rozdělena na
dva dny, kdy první den bude
zaměřen na prezentaci výzkumu v rámci programu
Prostředí pro život, druhý
den konference poskytne prostor i širším otáz-

kám udržitelného rozvoje
v souladu se strategickým
dokumentem Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal). Hlavní
témata druhého dne konference budou zaměřena
na 6 základních okruhů:
• opatření Zelené dohody
pro udržitelný rozvoj,
• data, informace a znalosti pro udržitelný
rozvoj,
• společenská odpovědnost firem a udržitelná
výroba a spotřeba,
• zdravá planeta pro příští generace,
• veřejnost versus ochrana klimatu a udržitelný
rozvoj,

• udržitelný rozvoj lidských sídel.
Účast na konferenci je po
předchozí registraci zdarma. Registrovat se můžete
na tomto odkaze.
Máte-li zájem na konferenci vystoupit, zašlete nám
abstrakt vašeho příspěvku
na adresu konference@
cenia.cz prostřednictvím
šablony pro řešitele projektu z programu Prostředí
pro život nebo pro ostatní
účastníky do 30. 7. 2021.
Podrobné informace o konferenci naleznete na ofi
ciálních stránkách konference.

Výroční zpráva CENIA

ROČNÍ ZPRÁVA
2020
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vydali jsme svou výroční
zprávu za rok 2020. Loňský rok byl poznamenán
důsledky epidemie covidu-19, která zasáhla rovněž činnost CENIA. Projevila se zejména přesunem
většiny zaměstnanců do režimu home office a rušením

řady akcí. Na druhou stranu prověřila naši připravenost na provoz v nouzových
podmínkách, které se nám
i přes počáteční technické komplikace podařilo
překonat a naše kmenová
činnost tak nebyla dopady
pandemie dotčena.
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V roce 2020 oslavila CENIA
15leté výročí svého založení. Vzhledem k nouzovým
opatřením jsme nemohli
“kulaté narozeniny” oslavit
se svými partnery a spolupracovníky. 15leté historii
je tak věnována alespoň
kapitola ve výroční zprávě, která obsahuje jednak příspěvky vybraných
osobností z oblasti životního prostředí, ale také

našich zaměstnanců, kteří
svůj profesní život spojují
s CENIA již řadu let.
Zpráva se dále zmiňuje
o informačních kanálech
CENIA, o rozvoji agentury
a jejích plánech do budoucna a přináší další zajímavé
informace.
Výroční zpráva CENIA za
rok 2020 je dostupná zde.

Seminář Den s INSPIRE

Uspořádali jsme seminář
Den s INSPIRE. Připravili jsme pro vás prezentace o aktualitách z oblasti
INSPIRE, o nové verzi validátoru a napojení Národního geoportálu INSPIRE
na Národní katalog otevřených dat.

Letošní ročník se uskutečnil opět online a přednášky
byly nahrávány. Nyní si je
můžete prohlédnout zde.
Na stejném odkaze jsou
k dispozici také jednotlivé
prezentace.
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