Kako zadostiti
Za zadostitev pogojem sofinanciranja EK/
ERS morate izvesti le tri korake:
1. Pošljite članek reviji po vaši izbiri.
2. Ko je vaš članek izbran za objavo, shranite
vaš zadnji recenziran avtorjev rokopis v
institucionalni ali tematski repozitorij, če je
na voljo, ali v OpenAIRE-ov repozitorij sirot.
3. Preverite vašo avtorsko pogodbo ali zbirko
SHERPA/RoMEO, ali vaša revija dovoljuje takojšen
prost dostop ali zahteva obdobje embarga.

OpenAIRE na kratko
OpenAIRE (Open Access Infrastructure
for Research in Europe) je triletni projekt,
sofinanciran v okviru Sedmega okvirnega
programa (7. OP) Evropske komisije.
Glavni cilji projekta so:
• podpora raziskovalcem za zadostitev
zahtev Pilota prostega dostopa 7. OP
preko Evropskega sistema pomoči;
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Koristne povezave
Pri iskanju repozitorija preverite:
• vašo knjižnico ali ustanovo, ali je na
voljo institucionalni repozitorij.

• podpora raziskovalcem pri shranjevanju
njihovih raziskovalnih objav v institucionalni ali tematski repozitorij;

• OpenDOAR – Directory of Open
Access Repositories

• izgradnja portala OpenAIRE in e-infrastrukture za mrežo repozitorijev;

• ROAR – Registry of Open Access Repositories

• skupaj s 5 znanstvenimi specialnostmi raziskati
storitve upravljanja znanstvenih podatkov.

www.opendoar.org

roar.eprints.org
• OpenAIRE Orphan Repository
openaire.cern.ch

OpenAIRE je vzpostavil storitev pomoči za
odgovor na vaša vprašanja o Pilotu PD 7. OP
in o Priporočilih PD ERS ter o shranjevanju
publikacij v prostodostopne repozitorije.
Preverite pogosto zastavljena vprašanja ali
postavite vprašanje storitvi pomoči.
www.openaire.eu/en/support/helpdesk.htm

Ob iskanju revije preverite:
• SHERPA/RoMEO – zbirka s podatki o politikah
prostega dostopa založnikov in revij
www.sherpa.ac.uk/romeo
• DOAJ – Directory of Open Access Journals –
podatki o prostodostopnih in hibridnih revijah
(naročniške revije z možnostjo doplačila za
prost dostop do posamičnih člankov)
www.doaj.org
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Kako vam lahko OpenAIRE pomaga?

Kaj je namen »Pilota prostega dostopa«?

Pilot prostega dostopa evropskega 7. OP

Evropska komisija (EK) in Evropski raziskovalni svet (ERS) želita zagotoviti največje
možno razširjenje in dostop do objavljenih
rezultatov raziskav, ki jih sofinancirata.

Pilot prostega dostopa Sedmega okvirnega programa
Evropske unije (7. OP) zadeva vsak rokopis, ki:

Zato »Pilot prostega dostopa« zahteva, da
raziskovalci shranijo te publikacije v ustrezen
institucionalni ali tematski repozitorij. Če
tak repozitorij ni na voljo, lahko raziskovalci
uporabijo OpenAIRE-ov repozitorij sirot.

Zakaj prosti dostop do rezultatov
evropskih raziskav?
Vse raziskave temeljijo na predhodno izvedenih in so
odvisne od možnosti znanstvenikov, da dostopajo
do znanstvenih informacij in jih posredujejo. Zato je
dostop do informacij in podatkov ključen za izobraževanje in raziskave, in splošno za napredek družbe.
»Prosti dostop« (PD) omogoča brezplačen spletni
dostop do raziskovalne literature: preko objavljanja
v prostodostopnih revijah ali knjigah (»zlati« PD) ali
preko shranjevanja rokopisov, objavljenih v naročniških revijah, v spletne repozitorije (»zeleni« PD).

• je recenziran in sprejet v objavo;
• izvira iz sofinanciranih raziskav enega od
sedmih izbranih tematskih področij: Energija,
Okolje (vključujoč Klimatske spremembe),
Zdravje, Informacijske in komunikacijske
tehnologije (Kognitivni sistemi, Interakcije,
Robotika), Raziskovalne infrastrukture
(e-infrastrukture), Znanost v družbi,
Družboslovne in humanistične vede;
• je bila pogodba o sofinanciranju podpisana
po avgustu 2008 (glej Poseben člen 39).
Natančneje, EK pričakuje od raziskovalcev, da:
• po objavi shranijo svoje publikacije ali
končne različice rokopisov v ustrezen
institucionalni ali tematski repozitorij;
• po najboljših močeh zagotovijo prost dostop do
teh člankov v 6 ali 12 mesecih po objavi (v šestih
mesecih za publikacije prvih petih področij, v
dvanajstih mesecih za zadnji navedeni področji).

Priporočila Znanstvenega sveta
ERS za prost dostop
ERS posamičnim raziskovalcem podeljuje
sofinanciranje v okviru Specifičnega programa 7.
OP IDEAS. Od decembra 2007 dalje ERS zahteva
od raziskovalcev, da vse recenzirane publikacije iz s strani ERS sofinanciranih raziskovalnih
projektov shranijo v ustrezen institucionalni
ali tematski repozitorij in poskrbijo za njihovo
prosto dostopnost v šestih mesecih po objavi.
Še več, raziskovalci so spodbujeni, da primarne
podatke čimprej shranijo v ustrezne zbirke (kot so
DDBJ/EMBL/GenBank), po možnosti takoj, vendar
ne pozneje kot 6 mesecev po datumu objave.

