Právě vychází nový informační newsletter GNSS Centre of Excellence
Po uceleném prvním roce aktivit GNSS Centre of Excellence přicházíme s vydáváním informačního newsletteru pro naše členy, ale i odbornou veřejnost. Na stránkách tohoto čtvrtletníku s názvem GCE news budete
nacházet informace o aktuálním dění v oboru GNSS, aktivitách sdružení, zajímavých příležitostech, projektech
i plánovaných akcích.

GNSS problematika v programovém prohlášení Vlády ČR
Vláda České republiky v únoru 2014 schválila své Programové prohlášení. Oblasti kosmických aktivit se věnuje
kapitola Ministerstva dopravy ČR, které je zároveň gestorem této problematiky. Segment satelitní navigace
dostal jasnou zprávu, že Vláda si je vědoma důležitosti této oblasti a chce ji v následujícím období podporovat.
GNSS Centrum tento postoj velmi vítá a nabídlo úzkou spolupráci Ministerstvu dopravy.
Z textu Programového prohlášení Vlády ČR:
„Vláda si je vědoma významu sídla Agentury pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) v Praze a kosmických aktivit pro další růst technologické a inovační úrovně českého průmyslu a bude pokračovat v podpoře dalšího
rozvoje dopravní telematiky a kosmických aktivit v České republice, a to v úzké spolupráci s Evropskou kosmickou
agenturou (ESA), GSA a Evropskou unií.“

Noví členové sdružení
GNSS Centre of Excellence, jehož členy jsou České dráhy a.s., Řízení letového provozu s.p., Ředitelství silnic
a dálnic s.p.o. a Správa železniční dopravní cesty s.o., se počínaje letošním rokem začala rozšiřovat o asociované členy. Správní rada sdružení na svém zasedání 27.ledna 2014 schválila přijetí Letiště Praha a.s., Výskumného
ústavu dopravného a.s. (SK) a společnosti Techniserv a.s. jako prvních asociovaných členů. O připojení ke
sdružení projevují zájem další organizace a přijetí dalších členů se předpokládá ve druhém čtvrtletí tohoto roku.
Informace o asociovaném členství jsou dostupné na www.gnss-centre.cz.
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Ve dnech 11.-13.6. proběhne v Praze konference European Space Solutions 2014, registrace se
otevírá k 17.3. Kontaktujte nás v případě, že máte projekt podpořený z FP7 a máte zájem ho
odprezentovat.
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Připravujeme GCE news speciál, S01/2014, zvláštní vydání u příležitosti zveřejnění informací z workshopu
GSA k programu H2020 ze dne 4.2.2014.
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Dne 10.3.2014 pořádáme na půdě TC AV pracovní snídaní s tématem Horizon 2020 – příležitosti v letectví
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Další aktuality

