
Více informací k projektu OpenAIRE naleznete na www.openaire.eu.  

PRŮVODCE OPENAIRE PRO ADMINISTRÁTORY 

PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH EVROPSKOU 

KOMISÍ  
Český překlad OpenAIRE Guide for Research Administrators – EC funded projects, červen 2015 

 

Tento informační materiál přináší přehled, kde a jak v žádostech v Horizontu 2020 odkazovat 

na otevřený přístup k publikacím (open access) a otevřenou vědu (open science), a zdůrazňuje 

důležitost popisných údajů (metadat) u publikací a výzkumných dat v pilotním programu otevřených 

výzkumných dat (Open Research Data Pilot). 

 

Víte, že grantové smlouvy v program H2020 vyžadují po příjemcích, aby zajistili 

otevřený přístup k vědeckým výsledkům? 

 

 

Obrázek 1 – Grantová smlouva v H2020 vyžadující po příjemcích respektování principu otevřené vědy, zdroj: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf      

 

Obrázek 2 – http://ec.europa.eu/research/innovation-union/images/pict5.png  

„…příjemce musí zajistit 

každému bezplatný 

otevřený přístup ke všem 

recenzovaným vědeckým 

publikacím…datům, včetně 

popisných metadat.“ 

Proč otevřená věda? 

Evropská komise (EK) využívá 

otevřený přístup a  otevřenou vědu 

k odstranění bariér v přístupu 

k výzkumu podporovanému 

z veřejných zdrojů. Přispívá tak 

ke zvýšení dopadu výzkumu, 

volnému šíření idejí a podporuje 

(a inovuje) znalostní řízení 

společnosti v souladu s digitální 

agendou EK. 

http://www.openaire.eu/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/images/pict5.png
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Seznam činností při podávání žádosti 

V návrhu zvažte, jak bude projekt realizován 

a jak bude naplňovat princip otevřeného 

přístupu. 

Oddíl 1 – Koncept (Concept) 

Při tvorbě celkových cílů v konceptu (Oddíl 1) 

odkazujte na principy Responsible research and 

innovation a Open Science jako na akcelerátory 

transferu znalostí a síťování nových vědomostí. 

Oddíl 2 Dopad a šíření (Impact and 

Dissemination)  

Doložte, že plánujete poskytovat otevřený 

přístup ke všem výsledkům projektu 

od výzkumných dat, softwarového kódu 

až po publikace a zprávy. 

Výzkumné výsledky: 

Publikace: Uložením všech publikací z projektu, 

společně s metadaty do oborových nebo 

institucionálních repozitářů se automaticky 

publikace zviditelní v systému EK – CORDIS, což 

pomáhá při vykazování, že bylo zajištěno 

otevřené šíření výsledků. Další možností, jak lze 

zajistit otevřený přístup, je také publikování 

v otevřených časopisech. Za způsobilé jsou 

považovány také výdaje spojené s tímto 

způsobem zajištění otevřeného přístupu 

(v případě, že časopis účtuje publikační 

poplatky). 

Data: V některých disciplínách je potřeba 

výzkumná data otevřeně zpřístupnit spolu 

s publikací díky zapojení do pilotního projektu 

otevřených dat EK (EC’s Open Research Data 

Pilot). Pilotní projekt pokrývá jen některé 

projekty z H2020. V návrhu je potřeba připravit 

tzv. data management plan. Vhodný oborový 

datový repozitář lze najít na www.re3data.org, 

nebo lze využít recenzované datové časopisy. 

Důsledně dbejte na přidělování persistentního 

identifikátoru DOI (Digital Object Idenfifier) 

všem datovým objektům, viz Průvodce 

OpenAIRE: https://www.openaire.eu/oain-

h2020/h2020/h2020-oa-data-pilot (česky 

http://hdl.handle.net/10084/106814).  

Kde najít více informací? 

Ve výzkumné instituci je možné se obrátit 

na knihovnu, která poradí, jakou infrastrukturu 

a podporu využít pro zajištění otevřeného 

přístupu ke každému typu vědeckého výstupu.  

Další informační materiály EK: 

Povinnost otevřeného přístupu 

http://ec.europa.eu/research/participants/dat

a/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020

-hi-oapilot-guide_en.pdf  

http://ec.europa.eu/research/science-society/ 

open_access/ 

Pilotní projekt otevřených dat 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-

1257_en.htm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OpenAIRE 

Projekt OpenAIRE podporovaný EK, 
poskytuje administrátorům širokou škálu 
služeb a nástrojů, např. generování 
publikací, viz FAQ: 
https://www.openaire.eu/support/faq 
a také informační podporu o otevřeném 

přístupu: 

https://www.openaire.eu/open-access-

overview/open-access-info/overview-of-

open-access. 
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Jak psát o otevřeném přístupu v sekci dopad (Impact) 

Modelový text: 

The Project consortium acknowledges that the research and new knowledge generated is of societal 

benefit, and could potentially contribute toward solutions of societal challenges. As such, the 

foreground knowledge needs to be disseminated in an optimum way for impact and re-use of results, 

according to Responsible Research & Innovation (RRI) principles1.  

Currently only 50% of research is freely accessible to the public2, resulting in measurable loss 

to the knowledge-based SME sector and slowing down innovation3. The Project consortium will thus 

optimize on the dissemination and impact of foreground along the full knowledge production chain, 

and integrate Open Science principles in its Dissemination & Communication Strategy.  

In support of the EC Digital Agenda4 and the Economic Growth agenda of the Innovation Union (Green 

Action Plan5), the consortium will fully integrate Grant Agreement Article 29 into its workflow at task 

level. Foreground data (state diversity of data generated) will be permanently archived at generation 

in STATE REPOSITORY6 and publicly released and/ or published7 (with the exception of Third Party data, 

national security data, medical/patient data) during the lifetime of the project8.  

Software code, tools and interfaces developed as part of the concept will be open source code and full 

access provided via STATE REPOSITORY9. Resulting research publications (refer to tasks/WP most likely 

to publish) will also be made openly available via e-Infrastructure OpenAIRE10 (DG CONNECT; request 

letters of support), predominantly relying on the Green Open Access strategy (self-archiving) 

for maximum return on investment for project and funder, and actively linked to underlying data 

objects, in support of the EC Open Data Pilot11.  

For longevity of knowledge transfer and best practice uptake beyond the project lifetime, The Project 

will cooperate with concurrent training initiatives within FP7 FOSTER12 (DG Research) and OpenAIRE+, 

and incorporate Open Science training in any summers schools and research training workshops, 

to assure that the strategy is adopted by the next generation of young researchers (refer to WP/Tasks 

dealing with this).  

                                                           
1 EC Responsible Research & Innovation. http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/responsible-research-and-innovation-leaflet_en.pdf 
2 ARCHAMBAULT, E. et al. Proportion of OA Peer-Reviewed Papers at the European & World Levels 2004-2011. (2013).  
http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf  
3 HOUGHTON, J., A. SWAN a S. BROWN. 2011. Access to research and technical information in Denmark [online]. Dostupné z: 
http://www.deff.dk/uploads/media/Access_to_Research_and_Technical_Information_in_Denmark.pdf  
4 EC Digital Agenda & Access to Knowledge. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-access-scientific-knowledge-0  
5 EC Green Action Plan for SMEs 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4790/attachments/1/translations/en/renditions/native  
6 Vyberte oborový datový repozitáře z http://www.re3data.org/  
7 Vyberte relevantní datový časopis, např. Nature Scientific Data, nebo hledejte na http://doaj.org  
8 Poznámka: může být využito embargo, aby projekt mohl být nejprve publikován/vytěžen, ale konsorcium by mělo směřovat 
k plnému zveřejnění do konce kontraktu, nebo zdůvodněte, proč má být přístup omezený  
9 Vyberte archiv s minimálními požadavky na metadata a tím maximalizujte možnost opětovného využití SW, např.  GitHub, 
SourceForge, atd. 
10 E-Infrastruktura podpořená 7. RP a H2020 https://www.openaire.eu/ in support of EC Digital Agenda    
11 Pilotní program otevřený dat EK  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1257_en.htm  
12 Projekt FOSTER, Facilitating Open Science in European Research 
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