Ανοικτή Πρόσβαση & Ορίζοντας 2020
Σε μία ματιά!
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η πιλοτική δράση για την παροχή Ανοικτής Πρόσβασης στα επιστημονικά δεδομένα για το πρόγραμμα
εργασίας 2016-17 του Ορίζοντα 2020 αφορά τις ακόλουθες περιοχές: Future and Emerging Technologies ▪
Research Infrastructures ▪ Leadership in enabling and industrial technologies- Information and
Communication Technologies ▪ Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and
Processing, and Biotechnology: ‘nanosafety’ and ‘modelling’ topics ▪ Societal Challenge: Food security,
sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomyselected topics as specified in the work programme ▪ Societal Challenge: Climate Action, Environment,
Resource Efficiency and Raw materials – except raw materials ▪ Societal Challenge: Europe in a changing world
– inclusive, innovative and reflective Societies ▪ Science with and for Society ▪ Cross-cutting activities-focus
areas- part Smart and Sustainable cities.

Πώς να δώσετε Ανοικτή Πρόσβαση στα επιστημονικά σας δεδομένα:
 Κατά την υποβολή της πρότασης: Οι προτάσεις περιλαμβάνουν μια ενότητα για τη διαχείριση των
δεδομένων, η οποία αξιολογείται στο πλαίσιο του κριτηρίου ‘Impact’. Η πολιτική του έργου για τη
διαχείριση των δεδομένων οφείλει να αντανακλά τη συμφωνία της κοινοπραξίας για τη διαχείριση
των δεδομένων και να είναι συνεπής προς τις συμφωνίες που αφορούν την αξιοποίηση και την
προστασία των αποτελεσμάτων. Η ενότητα μπορεί να αποτελέσει ένα κατάλογο μελλοντικού ελέγχου
και σημείο αναφοράς για την κατανομή των πόρων που σχετίζονται με τη διαχείριση των δεδομένων.
 Κατά την υλοποίηση του έργου:
i. Διαμορφώστε στους πρώτους έξι μήνες του έργου το Data Management Plan (το σχέδιο
διαχείρισης δεδομένων) ως παραδοτέο. Περιγράψτε αναλυτικά, και σύμφωνα με το
πρότυπο που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σύνολο των δράσεων του κύκλου ζωής των
δεδομένων.
ii. Επικαιροποιείστε το Data Management Plan για την ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση,
καθώς και κάθε φορά που υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα δεδομένα ή στο έργο, αλλαγές
οι οποίες επηρεάζουν τη διαχείρισή τους.
 Καταθέστε τα δεδομένα σε αποθετήριο για επιστημονικά δεδομένα και λάβετε μέτρα προκειμένου
να είναι δυνατή η πρόσβαση, εξόρυξη, εκμετάλλευση, αναπαραγωγή και διάχυσή τους από τρίτους,
χωρίς κόστους.
 Δώστε ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα, και στα μεταδεδομένα αυτών, που στηρίζουν
δημοσιεύσεις το συντομότερο δυνατό, καθώς και σε άλλα δεδομένα, και στα μεταδεδομένα αυτών,
όπως περιγράφεται στο Data Management Plan.
 Εξαιρέσεις: Το ERC προς το παρόν δεν συμμετέχει στον πιλότο. Δυνατή επίσης η μη συμμετοχή για
λόγους εμπιστευτικότητας, ασφάλειας, προσωπικών δεδομένων κτλ.
 Έργα σε άλλες περιοχές μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά.
•
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•

•

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες στις συχνές ερωτήσεις για δεδομένα
Πληροφορίες για το πιλοτικό και data management στο Ορίζοντα 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot
/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
Πληροφορίες για την διαμόρφωση Data Management Plan
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans
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Η υποχρέωση για την Ανοικτή Πρόσβαση στα επιστημονικά δεδομένα περιγράφεται στο άρθρο 29.3 της
συμφωνίας επιχορήγησης (Grant Agreement).
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