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Jaké jsou cíle projektu eENVplus?

• Podpořit implementaci 

INSPIRE a SEIS…

• …prostřednictvím rozvoje a 

integrace služeb s přidanou 

hodnotou v prostředí 

eEnvironmentu…

• …které jsou dostupné na 

národní úrovni a vytvořeny v 

rámci již ukončených, nebo 

probíhajících projektů 

financovaných ze zdrojů EU.



Státní a veřejná správa

NNO Veřejnost

Poskytovatele 

env. služeb

Poskytovatelé 

IT služeb

Výzkumné skupiny

Cílové skupiny



Výstupy projektu

• Softwarová infrastruktura na základě 

otevřeních standardů

• Modulární architektura orientovaná na 

služby

• Nástroje pro zajištění interoperability se 

směrnicemi EU (např. INSPIRE)

• K dispozici jako open source software  



Pilotní projekty 

• Implementation of a SEIS for air quality data, pilots in Belgium 

and Italy

• Providing INSPIRE-compliant access to utility services: the case 

of sewage networks in Flanders, pilot in Belgium

• CSspire - Everyday life issues connected to Environmental 

aspects in Czech Republic and Slovakia, cross-border pilot

• Natural Areas INSPIRE Compliance Toolbox, pilot in France

• Forest Fire Management, pilot in Greece

• Window on the Protected Areas - Mobile Conservation Map 

in Hungary and Slovakia, cross-border pilot

• INSPIRE Geoportal, pilot in Iceland

• Geological Map Harmonization in Italy and Slovenia, cross-

border pilot

• Urban Ecological Landuse Planning Indicators to monitor good 

urban planning practices, pilot in Portugal



Očekávané přínosy

• Zvýšit aktivitu veřejného sektoru v plnění 

reportingových povinností v oblasti 

životního prostředí.

• Přispět k růstu soukromého sektoru 

(zejména SMEs) pomocí služeb s 

přidanou hodnotou pro nové podniky.



eENVplus školící platforma

• Účelem platformy je poskytnout cílovým

skupinám pokročilé dovednosti potřebné k

úspěšné implementaci INSPIRE.

• Tréninkový rámec založený na e-

learningových nástrojích.

• Podpora budování potřebných kapacit a

rozvoj znalostí.
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eENVplus školící platforma

• Platforma obsahuje tréninkové moduly, rozdělené 

do čtyř úrovní:

- Úroveň 1 – základní znalosti 

(např. harmonizace dat)

- Úroveň 2 – tematické znalosti 

(např. směrnice o vodách)  

- Úroveň 3 – infrastruktura eENVplus

(např. služby eENVplus)

- Úroveň 4 – scénáře eENVplus

(např. CSpire (SK/CZ) a Window on the Protected

Areas – Mobile Conservation Map (SK/HU))     



Přihlášení
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Úvodní stránka a vstup do 

kurzů a modulů eENVplus



Otevření modulů



Přihlášení a prohlížení modulů



Prohlížení modulů



Prohlížení modulů



Děkuji vám za  

pozornost!

shane.hume@cenia.cz


