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Background
The Joint Research Centre (JRC) of the European Commission is coordinating
an initiative aiming to provide scientific support to the European Union
Strategy for the Danube Region (EUSDR) in close cooperation with key
scientific partners of the Danube Region of the implementation of the
European Union Strategy of the Danube Region (danube-region.eu).

Съвместният Изследователски Център (JRC) на Европейската Комисия
координира инициатива, която има за цел да осигури научна подкрепа
на Европейската Стратегията за Дунавския регион (EUSDR), в близко
сътрудничество с ключови научни партньори от района за изпълнението
на Европейската Стратегията за Дунавския регион (danube-region.eu).

DRDSI и Стратегията за Дунавския Регион

DRDSI and the Danube Region Strategy
The Danube Reference Data and Services Infrastructure (DRDSI) are
the developers and facilitators of the open data portal storing free open data
from the Danube region. The DRDSI Team is located at the JRC, Ispra site in
Italy and are made up of a group of scientists with geographical and spatial
science backgrounds.

DRDSI and Open Data
The goal of the DRDSI is to make data within the Danube Region open
and accessible online for all users. On the DRDSI Portal we have collected
thousands of datasets which can be used for developing new research
projects, expanding current ideas and connecting scientists.

Дунавската Инфраструктура за Референтни Данни и Услуги (DRDSI) е
разработчик и фасилитатор на отворен портал за данни, съхраняващ
безплатни отворени данни за Дунавския регион. Екипът на DRDSI се
намира в JRC, Испра, Италия и се състои от група учени в сферата на
географските науки и геопространствени информационни системи.

DRDSI и Отворени данни
Целта на DRDSI е да създаде отворени и достъпни за всички
потребители данни за Дунавския регион. На портала на DRDSI, сме
събрали хиляди масиви от данни, които могат да бъдат използвани за
разработване на нови изследователски проекти, разширяващи
настоящите идеи и свързващи учените.

Връзка с DRDSI

DRDSI Communication
Via our website (drdsi.jrc.ec.europa.eu) the DRDSI Team encourage users to
search the data and participate in communication through the Danube RDSI
Community using our social media groups. The Danube RDSI Community
is an open forum which promotes information sharing, relevant discussions
and transparency to share presentations and documentation as well as spread
news and events from your region.

Чрез своята уеб страница (drdsi.jrc.ec.europa.eu), екипът на DRDSI
насърчава потребителите да търсят данни и да споделят в общността на
DRDSI, използвайки нашите социални медийни групи. Общността на
DRDSI е отворен форум, който насърчава споделянето на информация,
съответните дискусии и прозрачност при споделянето на презентации и
документи, както и разпространяването на новини и събития от
различни региони.

Дунавска мрежа (Danube_Net)

Danube_Net
A team of experts from the Danube Region, who work closely with the DRDSI
Team to gather data, promote open data and act as contact points in their
region. Our current Danube_Net members can be found on our website.

Екип от експерти от Дунавския регион, работещ в тясно сътрудничество
с екипа на DRDSI, за събиране на данни, допринася за отворените данни
и служи за контактно лице в съответния регион. Членовете на
настоящата ни мрежа могат да бъдат намерени на нашата уеб страница.

drdsi.jrc.ec.europa.eu

