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Lista konkursów eInfrastructures
•

EINFRA 1-2014 – Managing, preserving and computing with big research
data

•

EINFRA 2-2014 – e-Infrastructure for Open Access

•

EINFRA 3-2014 – Towards global data e-infrastructures – Research Data
Alliance

•

EINFRA 4-2014 – Pan-European High Performance Computing
infrastructure and services

•

EINFRA 5-2015 – Centers of Excellence for computing applications

•

EINFRA 6-2014 – Network of HPC Competence Centers for SMEs

•

EINFRA 7-2014 – Provision of core services across e-infrastructures

•

EINFRA 8-2015 - Research and Education Networking – GÉANT

•

EINFRA 9-2015 – e-Infrastructures for virtual research environments (VRE)
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EINFRA 1-2014 – Managing, preserving
and computing with big research data
Stworzenie
i
wdrożenie
zintegrowanej,
bezpiecznej, stale działającej, nie naruszającej
zasad prywatności i zrównoważonej einfrastruktury, która pozwoli na udostępnienie
usług, które nie będą naruszać zasad
prywatności. Infrastruktury te wykorzystywać
mają zaawansowane zasoby obliczeniowe oraz
zaawansowane oprogramowanie, które są
niezbędne do zwiększenia mocy kalkulacyjnej
wymaganej do przechowywania, zarządzania
wielkimi, niejednorodnymi i skomplikowanymi
zbiorami danych.
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EINFRA 1-2014 – Managing, preserving
and computing with big research data
Wnioski powinny odnieść się do przynajmniej jednego z pięciu punktów:
(1) Stworzenie ogólnoeuropejskiej, taniej w utrzymaniu e-infrastruktury, która pozwoli na zarządzanie i
przechowywanie danych w dłuższej perspektywie czasowej. Infrastruktura powinna pozwalać na dostęp do danych,
ich przechowywanie, replikację, komentowanie, przeszukiwanie, przeliczanie, analizę i ponowne wykorzystanie w
różnych dyscyplinach.
(2) Usługi polegające na zapewnieniu odpowiedniej jakości i niezawodności infrastruktury, w tym: certyfikaty dla
repozytoriów, a także procedury certyfikacyjne polegające na testowaniu i ocenie możliwości i niezawodności
infrastruktury.
(3) Usługi polegające na zarządzaniu zarówno danymi publicznymi jak i prywatnymi oraz na ich odpowiednim
dobieraniu, w tym zbieranie danych repozytoriów open data oraz z repozytoriów z danymi wrażliwymi. Usługi
powinny mieć otwarty charakter i powinny stanowić wsparcie dla Data Management Plans, zwłaszcza w
odniesieniu do projektów H2020
(4) Wirtualizacja zasobów w celu stworzenia usług przetwarzania danych na żądanie, co zaowocuje zwiększeniem
możliwości wykonywania analizy danych i pozwoli na uniknięcie kosztownego procesu przenoszenia danych.
(5) Stworzenie i wdrożenie standardowej platformy obliczeniowej, która będzie mogła być używana na różnych
eInfrastrukturach w sposób zdalny. Platforma ta powinna stanowić usługę, która pozwoli na analizę różnego typu
danych (zarówno komercyjnych, jak i publicznych). Zaleca się, by platforma była kompatybilna z istniejącymi już
eInfrastrukturami GÉANT, EGI, PRACE).
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EINFRA 1-2014 – Managing, preserving
and computing with big research data
…LUB powinny zająć się jednym z trzech poniższych zadań:
•

Wsparcie dla rozwijania EGI (European Grid Infrastructure) w celu stworzenia
elastycznej infrastruktury, która pozwoli na udostępnianie wszelkiego typu danych
w celu ich obróbki. Wnioski powinny oferować usługi (IaaS, PaaS, SaaS).

•

Prototyp oprogramowania dla infrastruktur (bazy danych, data mining), dla
wyjątkowo dużych niejednorodnych baz danych. Nowe podejście do zarządzania
danymi, uwzględniające ilość danych produkowanych po roku 2020 przez
środowiska badawcze i projekty jest również zalecane.

•

Umożliwienie stworzenia platformy i infrastruktury, która umożliwiłaby naukowcom
data mining na tekstach zebranych z różnych źródeł. Projekt powinien obejmować
definicję wymogów technicznych (w zakresie interoperacyjności, standardów
metadanych itp.), a także kwestie prawne. Przewiduje się, że projekt
współpracować będzie z projektem wyłonionym w konkursie GARRI.3.2014 Scientific Information in the Digital Age: Text and Data Mining.
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EINFRA 2-2014 – e-Infrastructure for
Open Access
Projekty powinny objąć następujące działania:
• Stworzenie eInfrastruktur, które pozwalać będą naukowcom i organizacjom
badawczym na dostęp do informacji naukowych (w tym pism, książek, monografii,
prac, oprogramowania i danych) . Infrastruktury te mają łączyć istniejące już
repozytoria . Projekt powinien przewidywać stworzenie helpdesku, który
stanowiłby wsparcie dla polityki Open Access.
• Stworzenie koncepcji prototypu nowych usług z zakresu open science (tj. nowe
formy publikowania, innowacyjne usługi oparte o data mining itp.). Działanie to
obejmuje pilotaż mechanizmu stymulującego publikacje w pismach open access,
min. przez wypłacanie wynagrodzeń publikującym.

• Wspieranie globalnej kompatybilności danych open access. Łączenie z
podobnymi inicjatywami na świecie i zapewnienie odpowiedniej pozycji
europejskim rozwiązaniom.
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EINFRA-3-2014 – Towards global data einfrastructures – Research Data Alliance

Projekty powinny objąć następujące działania:
(1) definicję, obsługę i monitorowanie działania władz
Research Data Alliance; również poprzez oddelegowanie
i wymianę kadr.
(2) Aktywne uczestnictwo odpowiednich interesariuszy
(zarówno organizacji jak i indywidualnych ekspertów) w
RDA
(3) Zaangażowanie społeczności naukowców,
szczególnie tych które mają problem z wymianą danych
(4) Stworzenie mechanizmów koordynacji działań na
szczeblu Europejskim oraz współpraca z
międzynarodowymi organizacjami w zakresie standardów
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EINFRA-4-2014 – Pan-European High Performance
Computing infrastructure and services

Projekty powinny objąć następujące działania:
(1) Zapewnienie dostępu do usług HPC, w tym dobre praktyki i wsparcie dla
projektów European Strategy Forum for Research Innovation.
(2) Wspieranie działań, które wykorzystywać będą krajowe zasoby HPC
(3) Zapewnienie dostępu do usług HPC nowym środowiskom, zwłaszcza
MŚP;
(4) Stworzenie modelu biznesowego, który pozwoli na odpowiednie
zarządzanie i działanie centrom HPC;
(5) Stworzenie strategii dla stworzenia silnego środowiska HPC w Europie
(6) Stworzenie synergii z Centrami Doskonałości, Europejską Platformą HPC
(7) Stworzenie programów szkoleniowych i rozwoju umiejętności w zakresie
HPC (oraz rekomendacje w tym zakresie);
(8) Stworzenie polityki współpracy międzynarodowej (w tym plan integracji z
innymi infrastrukturami).
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EINFRA-5-2015 – Centres of Excellence for computing
applications

Centra Doskonałości powinny być:
(1) Zorientowane na użytkownika, a użytkownicy aplikacji
i ich właściciele powinni mieć decydującą rolę w
zarządzaniu centrum;
(2) Zintegrowane: posiadające nie tylko odpowiednie
oprogramowanie HPC, ale również odpowiedni hardware,
zasoby do zapisu danych, odpowiednie łącza itp.;
(3) Multidyscyplinarne (zwłaszcza ważna wiedza w
zakresie odpowiednich algorytmów i oprogramowania)
(4) Rozproszone po całej Europie i łączyć się tak by
można było wykorzystać różne synergie i zasoby
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EINFRA-6-2014 – Network of HPC Competence
Centres for SMEs

Projekty powinny objąć następujące działania:
(1)Kojarzenie obecnie istniejących centrów kompetencji
HPC z MŚP w celu wymiany praktyk i szkoleń;
(2) Promocja HPC pośród MŚP, zwłaszcza w państwach,
gdzie nie ma takich centrów;
(3) Identyfikacja kompetencji MŚP i dopasowanie szkoleń
do istniejących potrzeb MŚP;
(4) Szkolenia;
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EINFRA-7-2014 – Provision of core services across einfrastructures

Projekty powinny objąć jedno z dwóch działań:
(1) Stworzenie eInfrastruktury, która pozwoliłaby na
identyfikację artykułów, zbiorów danych,
oprogramowania, autorów, itp. Bez ograniczeń
geograficznych, dyscyplinarnych i czasowych. System
powinien być zdecentralizowany i powinien bazować
na istniejących już systemach, tak by zapewnić
kompatybilność;
(2) Stworzenie europejskiego systemu identyfikacji
naukowców, wykładowców i studentów (zgodnego z
istniejącymi już systemami – np. Eduroam i Edugain).
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EINFRA-8-2014 - Research and Education Networking
– GÉANT

Konkurs na
zarządzanie,
modernizację i
formułowanie
polityki sieci
GEANT
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EINFRA-9-2015 – e-Infrastructures for virtual
research environments (VRE)

Wirtualne Środowiska
Badawcze mają
stanowić narzędzie
wspierające
współpracę
naukowców w
wybranych
dziedzinach. Mają
pozwalać na łączenie
różnego typu danych,
ich obróbkę i
przechowywanie.
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Budżet
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Dziękuję za uwagę
Osoby do kontaktu:

Jan Lisowski

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

e-mail: jan.lisowski@kpk.gov.pl

Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa

tel: 0 22 828 74 83
fax: 0 22 828 53 70
e-mail: kpk@kpk.gov.pl
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