III edycja konferencji "Środowisko Informacji" rozpoczęta
2016-11-21

Od 21 do 22 listopada 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbywa się III edycja konferencji
"Środowisko Informacji". Jest to największe w Polsce wydarzenie gromadzące w jednym miejscu
specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem cyfrowych
danych i informacji o środowisku i jego ochronie. W tegorocznej edycji wydarzenia bierze udział blisko
600 osób - przedstawicieli urzędów centralnych, samorządowych, organizacji pozarządowych, ﬁrm
komercyjnych, uczelni.

Konferencję otworzyli Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek oraz Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Marek Kajs.
Konferencja jest okazją do poznania ciekawych pomysłów, dobrych praktyk i wymiany wiedzy na temat kierunków rozwoju i zastosowań informacji przestrzennej w
ochronie środowiska. Dwa dni konferencji zostaną wypełnione prezentacjami i dyskusjami, które dotyczyć będą takich tematów jak:
oceny oddziaływania na środowisko,
przegląd zasobów bazodanowych o środowisku,
wykorzystanie narzędzi i technik pozyskiwania danych ze środowiska,
wykorzystanie danych środowiskowych w analizach i prognozach,
dane o środowisku w edukacji,
działania monitoringowe prowadzone w środowisku.
Pierwszego dnia konferencji zostanie między innymi zaprezentowane ciekawe rozwiązanie wdrożone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy System Zarządzania Ochroną Przyrody. Jest to narzędzie informatyczne, które ułatwia zarządzanie działaniami ochronnymi, realizowanymi w rezerwatach przyrody i
obszarach Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Wszystkich uczestników konferencji zapraszamy na stoisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dzięki zainstalowanemu ekranowi dotykowemu będzie można na
nim skorzystać z Geoserwisu - witryny interaktywnych map, która udostępnia różnorodne dane przestrzenne związane ze środowiskiem i jego ochroną w Polsce.
W Geoserwisie znaleźć można m.in. granice i położenie obszarów chronionych w Polsce z dokładnością do działki ewidencyjnej, mapy akustyczne prezentujące poziom
hałasu w pobliżu dróg i linii kolejowych, lokalizacje ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt, położenie obiektów turystycznych w
lasach (m.in. miejsca biwakowe, parkingi leśne, ścieżki dydaktyczne i szlaki turystyczne) oraz obiektów geoturystycznych z opisami. W korzystaniu z zaawansowanych
funkcjonalności Geoserwisu pomogą gościom pracownicy Generalnej Dyrekcji, którzy odpowiedzą uczestnikom na wszelkie dodatkowe pytania związane z
gromadzonymi danymi.
Organizatorami konferencji Środowisko Informacji są Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Program pierwszego dnia konferencji - 21 listopada 2016 r.
Program drugiego dnia konferencji - 22 listopada 2016 r.
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