OpenAire Horizon 2020 Tájékoztatók

Nyílt hozzáférés és Nyílt adat
a Horizon 2020-ban

Tájékoztató
kutatási adminisztrátorok és
projektkoordinátorok
számára

Miben segíthet az OpenAIRE?

A Horizon 2020 Nyílt hozzáférésre vonatkozó rendelkezése
A Horizon 2020 projekt keretein belül az Európai Bizottság (EB) előírja, hogy
minden támogatásból készült, lektorált tudományos publikáció ingyenesen
hozzáférhető legyen, korlátozások nélkül.

Open Access 4 egyszerű lépésben
1. lépés: A kézirat beküldése egy Ön által választott folyóirathoz. A cikk közlési díja (article processing charge) visszaigényelhető a
pályázat ideje alatt.
2. lépés: Helyezze el a végleges, szakmailag lektorált kéziratot, vagy a kiadói változatot egy tudományterületi, vagy intézményi
repozitóriumban, amilyen hamar csak lehetséges, vagy legkésőbb akkor, amikor a cikk megjelent. Nem elég csak a projekt
oldalán megjeleníteni a publikációkat!
3. lépés: Tüntesse fel a cikk metaadataiban a projekt finanszírozására vonatkozó adatokat: ["European Union (EU)" és "Horizon
2020"] vagy ["Euratom" és Euratom kutatási és képzési program 2014-2018"]; a támogatás nevét, rövidítését és a számát; a
megjelenés dátumát, az embargó hosszát, és az egyedi azonosítót (DOI, handle).
4. lépés: Gondoskodjon a publikációhoz való nyílt hozzáférésről. Az elfogadott embargó periódus 6 hónap, a bölcsészet- és
társadalomtudományok területén pedig 12 hónap.

OpenAIRE: Szolgáltatások
projektmenedzsereknek
A projekteket megtalálja itt: www.openaire.eu.
Készítettünk egy oldalt, ahol megtalálható minden információ az összes
Horizon 2020 projektről, a hozzá kapcsolódó kiadványok, adatok és a
statisztika.
Az OpenAIRE lehetővé teszi, hogy csupán egy kattintással
létrehozhasson egy publikációs listát a projekthez, az App Boxon
keresztül. A listát felhasználhatja arra, hogy közölje az eredményeit a
munkatársaival, vagy dinamikusan beágyazhatja a projektje
online felületébe, ami automatikusan frissül.
Amennyiben a publikációit OpenAIRE-kompatibilis repozitóriumban
helyezi el, azzal gondoskodik arról, hogy:
i. Betartja a Horizon 2020 nyílt hozzáférésről szóló rendelkezéseit a
tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférésről.
ii. Időt takaríthat meg, hiszen csak egy gombnyomással importálja
publikációit az Európai Bizottság társportáljába.

Nem találja publikációit az
OpenAIRE-en a beszámolási
időszakban?
Ennek az lehet az oka, hogy nem
OpenAIRE-kompatibilis repozitóriumban
helyezte el őket. Használja a portál
szolgáltatásait (Participate – Link Research
Results)
az
olyan
publikációk
szerepeltetéséhez, amelyeket már elhelyezett
egy repozitóriumban, csak még nem
láthatók, vagy nem lettek archiválva egy
repozitóriumban sem. Néhány egyszerű
lépésben segítünk, viszont ebben az esetben
győződjön meg arról, hogy a publikációk
minden H2020-as előírásnak megfelelnek.

OpenAIRE
OpenAIRE Horizon2020
Horizon 2020FactSheets
Fact Sheets

Az EB nyílt hozzáférésű kutatási adatokról szóló pilot kezdeményezése
Open Research Data Pilot (ORD)

• Készítsen adatmenedzsment tervet! Használja a Digital
Curation Center DMP online felületét, amely tartalmaz
H2020as űrlapokat is. (https://dmponline.dcc.ac.uk/)

Az OpenAIRE által összeállított lista olyan forrásokat
tartalmaz, amelyek segíthetnek megérteni és megfelelni az
Open Research Data Pilot követelményeinek.
Javasoljuk, tekintse meg a Data Pilotról szóló
tájékoztatónkat (www.openaire.eu/services-factsheets),
valamint támogató oldalainkat. (www.openaire.eu/
opendatapilot)

• Helyezze el az adatait adatrepozitóriumban. Válasszon a
http://www.re3data.org/ globális nyilvántartásából, vagy
használja az OpenAIRE/CERN repozitóriumát, a
www.zenodo.org-ot.

Csatlakozna? A http://www.openaire.eu/opendatapilot
oldalon tájékozodhat az olyan H2020-as projektekről,
amelyek az ORD részei. Azon pályázatok, amelyek itt nem
találhatók meg, önkéntes alapon működnek.

A következő minimális követelményeknek kell megfelelnie,
amennyiben a projektje része a kezdeményezésnek:

• Ossza meg, hogy milyen eszközöket alkalmazott, hogy
hitelesítse az eredményeit, vagy ossza meg az eredményeit
közvetlenül.

Inkább kilépne? Megfelelő indoklással a projekt bármely
szakaszában kiléphet a Pilotból. További információ a
www.openaire.eu/opendatapilot oldalon.

Az OpenAIRE válaszol
Mit nevezünk repozitóriumnak?
Az open access repozitórium egy olyan digitális gyűjtemény, amely
tudományos eredmények tárolására és disszeminálására szolgál. A kutatók
gyakran helyezik el a munkáikat az intézményük által üzemeltetett
repozitóriumban, vagy egy közösségi, tudományterületi gyűjteményben.
(pl.: arXiv, Europe Pubmed Central). A repozitórium egy egyedi
azonosítóval is elláthatja a publikációt, amely a könnyebb felfedezhetőséget
szolgálja.

Miben más az OpenAIRE-kompatibilis repozitórium?
Figyelünk arra, hogy a dokumentumok metaadatai hitelesek legyenek,
valamint a finanszírozásra és a hozzáférhetőségre (OA státusz) vonatkozó
információkat is tartalmazzák. Látogasson el a www.openaire.eu oldalra,
kattintson a Participate, majd a Deposit menüpontra, és találja meg az Ön
számára megfelelő repozitóriumot, vagy használja az OpenAIRE és a CERN
közös repozitóriumát, a www.zenodo.org-ot.

Mi a kiadók álláspontja a
a cikkek repozitóriumi
önarchiválásáról?
A legtöbb esetben engedélyezik. Számos
kiadó önarchiválásra vonatkozó irányelveit
megtekintheti a www.sherpa.ac.uk/romeo
adatbázisban. Ha az embargó periódusra
vonatkozó szabály meghaladja a 6 hónapot
(a bölcsészet- és társadalomtudományok
területén pedig a 12 hónapot), a Horizon
2020 elvárja a szerzőktől a cikkek nyílt
hozzáférésű megjelentetését. Az OpenAIRE
munkatársai professzionális segítséget
tudnak nyújtani ilyen esetekben, főleg, ha
az önarchiválás nem lehetőség.
Gyakran Ismételt Kérdések
www.openaire.eu/support/faq

Az OpenAIRE-ről

Hasznos linkek:

Az OpenAIRE azon társadalmi és
technikai kapcsolatokról gondoskodik,
amelyek
hozzájárulnak
a
nyílt
hozzáférésű tudomány fejlődéséhez
Európa- és világszerte.
www.openaire.eu

Az Európai Bizottság útmutatója a tudományos publikációkra vonatkozó nyílt
hozzáférésről és a kutatási adatokról a Horizon 2020-ban:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual /
hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

Elérhetőségeink:
info@openaire.eu
openaire@lib.unideb.hu

Az Európai Bizottság tájékoztatója a nyílt hozzáférésről:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/F
actSheet_Open_Access.pdf
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