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Background

Úvod

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).

Společné výzkumné centrum Evropské komise (Joint Research Centre,
JRC) koordinuje iniciativu zaměřenou na poskytnutí vědecké podpory pro
Strategii Evropské unie pro dunajský region (EUSDR) a to v úzké
spolupráci s klíčovými vědeckými partnery, kteří jsou do řešení EUSDR
(danube-region.eu) zapojeni.

DRDSI and the Danube Region Strategy

DRDSI a Dunajská strategie

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.

Dunajská infrastruktura pro referenční data a služby (DRDSI) představuje
portál pro sdílení otevřených dat dunajského regionu. Tým DRDSI je
tvořen skupinou vědeckých pracovníků na prostorová data v JRC Ispra v
Itálii.

DRDSI a otevřená data

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.

Cílem DRDSI je zpřístupnit volně přístupné datové zdroje dunajského
regionu pro všechny uživatele. Na portále DRDSI jsou zpřístupněny tisíce
datových sad, které mohou být podkladem pro výzkumné projekty.

Komunita 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.

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.

Prostřednictvím portálu DRDSI (drdsi.jrc.ec.europa.eu) mohou uživatelé
vyhledávat data a zároveň diskutovat různé problémy pomocí sociálních
sítí. DRDSI je otevřené fórum podporující transparentní sdílení informací,
názorů, prezentací, dokumentů, novinek a událostí ve vašem regionu.

Danube_Net
Danube_Net je tým expertů z dunajského regionu, kteří úzce spolupracují
s týmem DRDSI na sběru datových sad, podporují otevřená data a jsou
kontaktními body v jejich regionu. Současné členy Danube_Net nejdete
na portále DRDSI.

drdsi.jrc.ec.europa.eu

