EN / SR

Background

Дунавски регион

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).

Заједнички истраживачки центар (ЈРЦ) Европске комисије координира
иницијативу чији је циљ обезбеђивање подршке Стратегији Европске
Уније за Дунавски регион (ЕУСДР). Иницијатива се спроводи у блиској
сарадњи са кључним научним партнерима Дунавске регије у циљу
имплементације Стратегије Европске уније за Дунавску регију
(danube-region.eu).

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.

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.

ДРДСИ и Стратегија за Дунавски регион
Дунавска инфраструктура референтних података и сервиса (ДРДСИ)
развија и унапређује портал отворених података за смештај
слободних јавно доступних података из Дунавске регије. ДРДСИ тим је
лоциран у Испри у Италији и чини га група научника-стручњака из
области географије и просторних наука.

ДРДСИ и јавно доступни подаци
Циљ ДРДСИ иницијативе је да учини податке у Дунавској регији јавно
доступним и приступачним преко Интернета свим корисницима. НА
ДРДСИ порталу скупили смо хиљаде скупова података који могу бити
коришћени за развој нових истраживачких пројеката, проширујући
постојеће идеје и повезујући научнике.

ДРДСИ комуникација
Путем нашег веб сајта (drdsi.jrc.ec.europa.eu) ДРДСИ тим охрабрује
кориснике да претражују податке и учествују у комуникацији путем
Дунавске РДСИ Заједнице и друштвених медијских група. Дунавска
РСДИ Заједница је отворени форум, који промовише дељење
информација, релевантне дискусије и обезбеђује транспарентност за
дељење презентација и докумената, као и објављивње новости и
најаву догађаја из вашег региона.

Danube_Net
Тим експерата из Дунавске регије, који блиско сарађују са ДРДСИ
тимом на прикупљању података, промовисању јавног приступа
подацима и служе као контакти за своје регионе. Тренутни чланови
Danube_Net мреже могу се наћи на нашем веб сајту.
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