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Open Access Mandátum és Nyílt
kutatási adatok a Horizon 2020-ban
Miben segíthet az OpenAIRE?
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H2020-as projektben vesz részt?
Az OpenAIRE segít Önnek
abban, hogy nyílt hozzáféréssel
lássa el a publikációit és az
adatait.

A H2020 Nyílt hozzáférésre vonatkozó rendelkezése

A Horizon 2020 Nyílt hozzáférésre vonatkozó rendelkezése:

Minden támogatottnak gondoskodnia kell a szakmailag lektorált publikáció nyílt hozzáféréséről
Mit kell megőrizni?

Mikor esedékes az archiválás?

A publikáció végleges, kiadói változatát,
elektronikus formában

Lehetőleg minél hamarabb helyezze el a
publikációját
egy
Ön
által
választott
repozitóriumban, legkésőbb a megjelenéskor.

VAGY
a közlésre elfogadott, szakmailag lektorált kéziratot
(post-print)

Hová helyezzük el?
A kutatók az általuk választott tudományos
repozitóriumban archiválhatják a munkáikat.
Tudja meg, hogy az intézéménye üzemeltet-e
repozitóriumot: www.openaire.eu/participate vagy
használja a www.zenodo.org-ot.

Mikor kell gondoskodni a nyílt hozzáférésről?
Minden támogatottnak kötelező biztosítani, hogy
a publikációja nyíltan hozzáférhető legyen a
repozitóriumon keresztül, amelyben elhelyezte:
legkésőbb az Open Access folyóiratban való
megjelenés napján,
nem tisztán Open Access folyóiratokban pedig
a megjelenéstől számított 6 hónapon belül
(bölcsészet-és társadalomtudományok területén
12 hónapon belül).

OpenAIRE Horizon 2020 Fact Sheets

A nyílt hozzáférésű kutatási adatokról szóló pilot kezdeményezés
a H2020-ban
Miről szól az Open Research Data Pilot?

Mit nevezünk adatmenedzsment tervnek?

Az Európai Bizottság nagy hangsúlyt fektet a
H2020-as projektekből származó kutatási adatok
hozzáférhetőségére. Ennek velejárója, hogy az ORD
résztvevőinek kötelező az adatmenedzsment terv
készítése, valamint a létrejött kutatási adatok
elhelyezése egy adatrepozitóriumban. A megfelelő
indoklással ki lehet lépni a programból.

A Horizon 2020-hoz tartozó projektekhez
érdemes készíteni adatmenedzsment tervet, az
indulástól számított 6 hónapon belül. Ha az
intézménye rendelkezik kutatási adatkezelést
támogató csoporttal, forduljon hozzájuk, vagy
tájékozódjon a www.openaire.eu/opendatapilotdmp oldalon.

Mely projektek tartoznak az Open Research Hová helyezzem el az adataimat?
Válasszon olyan adatrepozitóriumot,
Data Pilothoz?
A 2017 januárja után indult pályázatok
automatikusan az ORD részei. A korábbi projektek
esetében ellenőrizze a támogatási megállapodást.
A megfelelő indoklással a projekt bármely
szakaszában ki lehet lépni a programból.

amely
megőrzi az adatait, metaadatait, támogatást kínál
a színvonalas adatmegőrzésre vonatkozóan,
valamint segít kiválasztani a megfelelő licenszeket.
Tájékozódjon a www.re3data.org-on vagy a
www.zenodo.org-on.

www.openaire.eu/opendatapilot.
A
Zenodo
(www.zenodo.org)
egy
olyan
multidiszciplináris kutatási adatrepozitórium, ami
lehetővé teszi a kutatók, akadémikusok, uniós pályázók
és intézmények számára:
•A kutatási eredmények megosztását tudományterülettől függetlenül, többféle formátumban. Pl.:
szöveg, táblázat, hang. videó, vagy kép.
•A kutatási eredmények megjelenítését, a szerzők idézését,
valamint egyszerűsített, beágyazható beszámolási
lehetőséget biztosít az Európai Bizottság felé.
•Az egyszerű hozzáférést a megosztott kutatási eredmények-

hez, és újrafelhasználásukat.

•A tudományos publikációk egyszerű beágyazását az

az OpenAIRE felületén.

Az OpenAIRE-ről

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

www.openaire.eu

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