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Serwis CORDIS
Partnerzy
Servicio
de promująca
Información Comunitario
Interaktywna
platforma
sobre Investigación
y Desarrollo
twoje kompetencje
i twoją organizację.
Wyszukiwanie partnerów biznesowych lub
naukowych, tworzenie grup, przyłączanie się
do sieci – serwis z łatwymi w obsłudze
narzędziami wyszukiwania i filtrowania
pomagającymi znaleźć współpracowników,
którzy jak najlepiej odpowiadają twoim
potrzebom.
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Servizio Comunitario di Informazione
in materia di Ricerca e Sviluppo
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Wspólnotowy Serwis
Serwis Informacyjny
Informacyjny
na
temat
Badań i Rozwoju
Badan
i Rozwoju

cordis.europa.eu/partners

Serwis CORDIS
Partnerzy
Sukces projektu zależy od relacji i współpracy między partnerami. Serwis CORDIS Partnerzy
umożliwia praktyczne podejście do szerokiego zakresu działań związanych z budowaniem
profili i projektów, wyszukiwaniem najodpowiedniejszych partnerów naukowych oraz
tworzeniem grup i sieci.
Dzięki kojarzeniu danych z profili, publikacji naukowych, wiadomości z serwisu CORDIS
i innych elementów serwis Partnerzy pomaga zaoszczędzić czas i energię – zapewniając
dotarcie do tysięcy partnerów w Europie i poza jej granicami.
Kluczowe hasła systemu to: personalizacja współpraca sieciowanie ;
z wykorzystaniem aktualnych technologii i rozwiązań internetowych.
Zrób kolejny krok i przekonaj się, co witryna CORDIS oraz serwis CORDIS Partnerzy mają do
zaoferowania.

cordis.europa.eu/partners
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Wyszukiwanie partnerów
i budowanie projektów:
■■ łączenie własnego pomysłu na projekt z otwartymi zaproszeniami
■■
■■
■■
■■

i przygotowywanie zaproszeń do partnerstwa,
oferowanie swoich kompetencji,
wyszukiwanie najlepszych partnerów za pomocą wbudowanej wyszukiwarki,
tworzenie, przyłączanie się i udział w sieciach i grupach zainteresowania,
zdobywanie rekomendacji i wyszukiwanie kontaktów.

Interakcja i działanie:
zarządzanie własną przestrzenią dyskusyjną (grupy i projekty),
dzielenie się dokumentami za pośrednictwem biblioteki,
organizowanie spotkań za pomocą kalendarza,
rozsyłanie okólników do członków,
pisanie blogów,
śledzenie działań (projekty, grupy, kontakty),
utrzymywanie stałego kontaktu za pośrednictwem RSS
i powiadomień pocztą e-mail,
■■ eksport i import własnych danych do ponownego
wykorzystania,
■■ rekomendowanie projektów i profili,
■■ ustawianie poziomu prywatności i widoczności.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

cordis.europa.eu

Najważniejsze usługi
■■ Przeglądanie i wyszukiwanie: wszystkie projekty badawcze dofinansowywane

ze środków unijnych, wyniki i raporty, wielojęzyczne prezentacje i krajowe
punkty kontaktowe.
■■ Wiadomości i wydarzenia: publikowane codziennie w sześciu językach

europejskich przez Komisję Europejską lub rozpowszechniane przez społeczność
naukową za pośrednictwem serwisu CORDIS Doniesienia.
■■ Serwis Partnerzy: interaktywna platforma do promowania twojej organizacji

i wiedzy eksperckiej, wyszukiwania partnerów biznesowych i naukowych,
tworzenia grup i przyłączania się do sieci; z narzędziami wyszukiwania
i filtrowania pomagającymi znaleźć współpracowników, którzy jak najlepiej
odpowiadają twoim potrzebom.
■■ Magazyn research*eu nt. wyników: śledzenie i korzystanie z najnowszych

wyników, regularne publikacje research*eu focus poświęcone tematom
specjalnym.
■■ Krajowe i regionalne: brama do badań naukowych i innowacji w państwach

członkowskich UE i krajach stowarzyszonych.
■■ Serwisy użytkownika: powiadomienia e-mail, kanały RSS, fora, narzędzia do

ponownego wykorzystania, punkt informacyjny, szkolenia.
■■ Platforma publikacji stron internetowych: na potrzeby programów

szczegółowych, unijnej działalności badawczej i obsługiwanych wniosków.
■■ Przejrzysty zapis finansowania unijnych badań naukowych: programy,

serwisy internetowe, zaproszenia do składania wniosków, biblioteka
dokumentów i odsyłacze do publikacji datujące się od lat 90. XX w.

Usługi on-line Urzędu Publikacji

eur-lex.europa.eu • prawo UE
bookshop.europa.eu • publikacje UE
ted.europa.eu • zamówienia publiczne
cordis.europa.eu • badania i rozwój

OA-32-11-777-PL-D

CORDIS to Wspólnotowy Serwis
Informacyjny Badań i Rozwoju

