Sesja Informacyjna Programu COPERNICUS
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Sesji Informacyjnej Programu Copernicus, która
odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r., w godzinach 10:00 – 16:00, w siedzibie
Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., Budynek Delta, ul. Duńska 9, we Wrocławiu.
Na spotkaniu pozyskają Państwo wiedzę o Programie Copernicus, czyli inicjatywie Komisji
Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej, której celem jest dostarczenie bezpłatnych
usług i produktów opartych na danych satelitarnych szerokiemu gronu odbiorców.
Celem spotkania będzie omówienie oferty Programu Copernicus jak również przykłady
implementacji jego produktów i serwisów przez Instytut Geodezji i Kartografii. Ponadto
specjaliści Centrum Teledetekcji IGiK przedstawią Państwu osiągnięcia w zakresie
zastosowania danych satelitarnych w wielu dziedzinach nauki i sektorach przemysłu.
Nadrzędnym celem spotkania będzie zaś przedstawienie możliwości aplikacji danych
satelitarnych Programu Copernicus oraz produktów oferowanych przez jego serwisy w
Państwa codziennej pracy jak również w rozwoju Państwa działalności gospodarczej oraz
pozyskaniu nowych klientów.
Spotkanie dedykowane jest do szerokiego grona odbiorców, w tym przedstawicieli
administracji publicznej różnego szczebla, jak również przedstawicieli sektora
przedsiębiorstw, w tym szczególnie dla startupów.
Organizatorem Sesji Informacyjnej jest Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji,
który pełni rolę Copernicus Relay w Polsce jak również realizuje projekt „Speeding up
Copernicus Innovation for the BSR Environment and Security”, współfinansowany przez
Komisję Europejską w ramach programu Interreg Baltic Region.
Zapraszamy do rejestracji elektronicznej do dnia 3.01.2019. Liczba miejsc ograniczona!
Formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/BuYL7d2nhB0wkjn82
Pełna informacja i rejestracja dostępna również na podstronie wydarzenia:
 http://www.flymetomars.space/misje/
 https://zespolcopernicus.com/

Organizatorzy spotkania:

Sesja Informacyjna Programu COPERNICUS
Agenda Sesji Informacyjnej:
09:00 – 10:00 Rejestracja i poranna kawa
10:00 – 10:15 Program ESA – Komisja Europejska - Copernicus – podstawowe informacje o
projekcie oraz jego misja
10:15 – 11:15 Serwisy Programu Copernicus - odpowiedź na potrzeby użytkowników z
sektorów gospodarki i administracji
11:15 – 11:30 Projekt BalticSatApps - przyspieszenie wprowadzania na rynek usług opartych
o dostęp i przetwarzanie danych satelitarnych w rejonie Morza Bałtyckiego
11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

Sesje tematyczne:
12:00 – 13:00 Dane optyczne oferowane przez Program Copernicus i możliwość ich
zastosowania
Serwis Lądowy Programu Copernicus
13:00 – 14:00 Dane radarowe oferowane przez Program Copernicus (i nie tylko) i możliwość
ich zastosowania
Serwis Zmian Klimatu Programu Copernicus
Możliwości zastosowania danych satelitarnych do monitorowania wód
14:00 – 14:30 Lunch
14:30 – 15:30 Serwis Atmosfery Programu Copernicus
15:30 – 15:45 Możliwości wsparcia dla firm, instytucji i start’upów oferowane przez Program
Copernicus
15:45 – 16:00 Podsumowanie

Networking

Organizatorzy spotkania:

