EN / HU

Background

Előzmények

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).

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC), szoros
együttműködésben az Európai Unió Duna Régió Stratégia (EUSDR)
megvalósításban résztvevő vezető tudományos partnerekkel, koordinálja
azt a kezdeményezést, melynek keretében tudományos támogatást nyújt
az EUSDR megvalósításához (danube-region.eu.

DRDSI and the Danube Region Strategy

DRDSI és a Duna Régió Stratégia

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.

A Duna Referencia Adat és Szolgáltatási Infrastruktúra (DRDSI) a nyílt
adat portál fejlesztői és elősegítői, amely portál a Duna régióból származó
nyílt adatokat tartalmaz. A DRDSI Csapat a JRC ispra-i központjában,
Olaszországban működik, földrajzi és tér-tudományi szakértőkből áll.

DRDSI and Open Data

A DRDSI célja, hogy a Duna régióban az adatok mindenki számára
nyilvánosak és elérhetők legyenek. Több ezer adatkészletet gyűjtöttünk
a DRDSI portálra, amelyek felhasználhatók új kutatási projektekhez, a
látómező kiszélesítésével és a tudósok közötti kapcsolat
megteremtésével.

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.

DRDSI és az Adatnyilvánosság

DRDSI kommunikáció

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.

A DRDSI Csapat a honlapunkon keresztül (drdsi.jrc.ec.europa.eu)
ösztönzi a felhasználókat az adatok kutatására és a kommunikációra a
Duna DRDSI Közösségen keresztül a közösségi média csoportok
használatával. A Duna DRDSI Közösség egy nyitott fórum, amely
támogatja az információ megosztást, az előadási és más anyagok
megosztását illető érdemi vitát és átláthatóságot, valamint a régió
híreinek és eseményeivel kapcsolatos információknak a terjesztését.

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.

A Danube_Net a Duna régió szakértői csoportja, amely szorosan
együttműködik a DRDSI Csapattal, tagjai kezdeményezik az
adatnyilvánosságot és kapcsolati pontként működnek a régiójukban. A
Danube_Net jelenlegi tagjai megtalálhatók a honlapunkon.

drdsi.jrc.ec.europa.eu

