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Co nabízí OpenAIRE?

www.openaire.eu
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Jak dodržet podmínky otevřeného
přístupu Horizontu 2020 a Pilotního
projektu otevřených výzkumných dat
Český překlad OpenAIRE Guide for Researchers
in EC Funded Projects, červenec 2015

Povinnost otevřeného přístupu v H2020

www.fosteropenscience.eu

Podílíte se na projektu v Horizontu 2020?
OpenAIRE pomůže zajistit otevřený přístup k publikacím z projektu.
Všichni příjemci dotace z Horizontu 2020 musí
zajistit
otevřený
přístup
uložením
recenzovaných publikací do repozitáře.

Najděte
si
repozitář
www.openaire.eu/participate
www.zenodo.org.

Co uložit?

Kdy zajistit otevřený přístup?

Strojově čitelnou elektronickou kopii publikované
verze článku nebo jeho finální recenzovaný
rukopis přijatý k publikování.

Každý příjemce dotace musí zajistit otevřený
přístup k uložené publikaci - prostřednictvím
repozitáře za a) nejpozději v době vydání
článku v případě, že vydavatel elektronickou
verzi volně poskytuje nebo za b) do 6 měsíců
od vydání (do 12 měsíců od vydání
u publikací ze sociálních a humanitních věd).

Kam uložit?

Publikace by měly být uloženy do repozitáře pro
ukládání publikační činnosti.

vaší
nebo

instituce:
použijte
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Pilotní projekt otevřených výzkumných dat H2020
Co je Pilotní projekt otevřených Co je plán managementu dat
výzkumných dat?
(DMP)?
Pilotní projekt má za cíl volně zpřístupnit
výzkumná data generovaná vybranými projekty
Horizontu 2020 s výjimkami z etických důvodů,
ochrany soukromí a bezpečnosti.

Které projekty se účastní pilotního
projektu?
Pokud váš projekt patří do jedné z vybraných
sedmi oblastí Horizontu 2020, automaticky
se účastníte pilotního projektu.
Neúčast v pilotu je možná. Projekty z ostatních
oblastí jsou v pilotu vítány. Podívejte se
na www.openaire.eu/ordp/ordp/pilot.

Zapojené projekty by si měly vytvořit plán
managementu dat (data management plan,
DMP) během prvních 6 měsíců projektu. Vaše
instituce
poskytuje
podporu
v
oblasti
managementu dat, nebo se podívejte
na www.openaire.eu/dmp/ordp/create-dmp.

Kam uložit data?
Měli byste vybrat vhodný datový repozitář, který
uchová vaše data a metadata a podporuje
datové standardy a licencování. Repozitář
najdete na www.re3data.org. nebo můžete
použít www.zenodo.org.

Zenodo (www.zenodo.org) je zastřešující repozitář,
který umožňuje vědcům, výzkumníkům, evropským
projektům a institucím:
• sdílet

vědecké výsledky všech vědních oborů
v různých formátech včetně textových, tabulkových,
obrazových a audiovizuálních;

• prezentovat vědecké výstupy tak, aby je bylo možné

citovat a vykazovat ve zprávách pro grantové
agentury typu Evropské komise;

• získávat přístup ke sdíleným vědeckým výsledkům

a jednoduše je znovu využívat;

• začlenit vědecké výstupy do portálu OpenAIRE.

O projektu OpenAIRE

Užitečné odkazy

Infrastrukturu OpenAIRE financuje
Evropská komise na podporu své
politiky
a
pravidel
otevřeného
přístupu.

EC’s Guide on Open Access to Scientific Publications and Research Data in H2020:
http://bit.ly/H2020OAGuideEN

Další informace a kontaktní údaje
naleznete na:

www.openaire.eu

Často kladené dotazy OpenAIRE (FAQ)
www.openaire.eu/support/faq/
Nástroj DMPonline:
https://dmponline.dcc.ac.uk/
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