H Ανοικτή Πρόσβαση στον
Ορίζοντα 2020
Ημερίδα για την Κοινωνική Πρόκληση "Υγεία, Δημογραφική μεταβολή
και Ευεξία" στο Πρόγραμμα "Oρίζοντας 2020" για την Έρευνα & την
Καινοτομία της ΕΕ

Δρ Βικτωρία Τσουκαλά |

20●12●
2013

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (ΕΚΤ)

Τι θα καλύψουμε

•
•
•
•

Τι είναι η Ανοικτή Πρόσβαση
Οι κανονισμοί στο FP7 και τον Ορίζοντα 2020
Τι να κάνετε ως ερευνητές για να συμμορφωθείτε
Η ευρωπαϊκή υποδομή OpenAIRE για την
επιστημονική πληροφορία

Τι είναι η Ανοικτή Πρόσβαση

• Πρόσβαση από το διαδίκτυο στην επιστημονική
πληροφορία χωρίς χρέωση
oΣε δημοσιεύσεις (άρθρα, βιβλία)
oΣε επιστημονικά δεδομένα
• Δύο τρόποι για ανοικτή πρόσβαση
oΑυτοαρχειοθέτηση υλικού σε αποθετήριο (selfarchiving/repository)=ο πράσινος δρόμος
oΔημοσίευση με ανοικτή πρόσβαση= ο χρυσός
δρόμος
• Η ανοικτή πρόσβαση ακολουθεί την αποδοχή για
δημοσίευση
• Οι δύο παραπάνω τρόποι διαφορετικοί: ο πρώτος δεν
έχει σχέση με δημοσίευση, ο δεύτερος είναι δημοσίευση

Γιατί είναι σημαντική η Ανοικτή Πρόσβαση

•
•
•
•

Συμβάλλει στην εντατικοποίηση της έρευνας και συνεπώς στην
οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία
Συμβάλλει στην διεξαγωγή καλύτερης έρευνας (δυνατότητα
άμεσης αξιοποίησης αποτελεσμάτων)
Συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική έρευνα (αποφεύγουμε
επανάληψη)
Συμβάλλει στην διαύγεια (ανταποδοτικό στην κοινωνία, τους
φορολογούμενους)

Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση

•

•
•
•

Η Ανοικτή Πρόσβαση μία από τις 5 προτεραιότητας του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (optimal circulation of
knowledge)
Συστάσεις το 2007 και 2012 προς τα Κράτη-Μέλη
Πιλοτικό πρόγραμμα για την Ανοικτή Πρόσβαση στο
FP7
Κανονισμοί για Ορίζοντα 2020

Ανοικτή Πρόσβαση στο FP7 και τον Ορίζοντα2020

•
•

Αυτοαρχειοθέτηση σε αποθετήρια
“Best effort” για ΑΠ σε άρθρα με αξιολόγηση
(special clause 39)

•
•

Αυτοαρχειοθέτηση σε αποθετήρια
Αn obligation για ανοικτή πρόσβαση σε όλες
τις δημοσιεύσεις με αξιολόγηση

•
•

Peer-reviewed publications
7 επιστημονικές περιοχές

•
•

Peer-reviewed publications
Σε όλες τις περιοχές

•

6/12 μήνες εμπάργκο στις ΑΚΕ

•

6/12 μήνες εμπάργκο στις ΑΚΕ

•

Δεν αφορά επιστημονικά δεδομένα

•

Πιλοτικές ενέργειες για επιστημονικά
δεδομένα

•

Έξοδα δημοσίευσης επιλέξιμα για την
διάρκεια έργου

•

Έξοδα δημοσίευσης επιλέξιμα για την
διάρκεια έργου και πιλοτικό για μετά

Data Pilot Horizon 2020

•
•

Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες
Τα βασικά
o Θα αφορά συγκεκριμένες θεματικές περιοχές
o Θα αφορά τα δεδομένα στα οποία στηρίζονται
επιστημονικές δημοσιεύσεις
o Υποχρέωση για data management plan

Open Access FP7 και Oρίζοντας 2020: Τι να κάνετε για
να συμμορφωθείτε

1. Καταθέτετε την peer-reviewed εργασία σας
2.
•
•

•

(άρθρο, μονογραφία) σε κατάλληλο
αποθετήριο
Δίνετε ανοικτή πρόσβαση σε αυτήν
Embargo μέχρι 12 μήνες (6 για το ERC)
Εάν δεν μπορείτε γιατί ο εκδότες δεν το επιτρέπει,
αποδεικνύετε ότι προσπαθήσατε (best effort)- για FP7
o Στον Ορίζοντα 2020, δεν ισχύει το best effort.
Υποχρεούστε να δώσετε ανοικτή πρόσβαση
Στον Ορίζοντα 2020 Pilot για επιστημονικά δεδομένα σε
επιλεγμένες περιοχές

Κατάλληλα Αποθετήρια

•
•

•

Το ιδρυματικό αποθετήριο του φορέα σας (λ.χ.
στο ΕΙΕ ο ‘Ήλιος’)
Θεματικό αποθετήριο που χρησιμοποιείται στην
επιστήμη σας (λχ.Europe PubMed Central, arXiv)
o Βρείτε αποθετήρια ανα χώρα στο
www.opendoar.org

Εάν τα ανωτέρω δεν υπάρχουν, υπάρχει το
αποθετήριο του www.openaire.eu Zenodo
(http://zenodo.eu/)

Τι είναι το openAIRE (www.openaire.eu)
•
•

Tο ευρωπαϊκό αποθετήριο για την διάθεση με ανοικτή πρόσβαση της
έρευνας που χρηματοδοτεί η Κομισιόν (έργο της DG CNCT)
Services:

o

Συλλέγει δημοσιεύσεις του FP7 από αποθετήρια και προσφέρει
υπηρεσία αποθετηρίου (zenodo)

o Διαθέτει

Ευρωπαϊκό
(http://www.openaire.eu/en/support/helpdesk)

•

Helpdesk

Απευθυνθείτε σε αυτό για ερωτήματα για την ΑΠ και τις
υποχρεώσεις σας

o National Open Access Liaison Offices (27 countries)- για Ελλάδα το
ΕΚΤ

o

“toolkits” για την Ανοικτή Πρόσβαση για Ερευνητές και Φορείς
Έρευνας

o Κεντρική πύλη για εναπόθεση και αναζήτηση δημοσιεύσεων

tsoukala@ekt.gr
www.openaccess.gr

