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Víte, že...

Základní dotační podmínky

...vaše recenzované publikace, vydané
v režimu otevřeného přístupu
(open
access),
mohou
získat
finanční dotaci, pokud jste zapojeni
jako
vědci,
partneři
nebo
koordinátoři v nedávno ukončeném
projektu 7. RP nebo jste zapojeni
do končícího projektu 7. RP?

V době podání žádosti by projekt 7. RP měl být ukončený, avšak
ne déle než dva roky.

Podívejte se na dotační Pilotní projekt
zlatého otevřeného přístupu:
http://e-zdroje.vsb.cz/pilotni-projektevropske-komise-na-podporuzlateho-otevreneho-pristupu

Maximální výše dotace: 2,000 EUR pro vědecký článek a 6,000 EUR
pro monografie.

Financovány budou maximálně tři (3) vědecké publikace jednoho
projektu 7. RP z důvodu spravedlivé distribuce financí mezi projekty.
Publikace vydané v hybridních časopisech nebudou dotovány. Podpořeny
budou pouze články vydané v plně otevřených časopisech.
Žádosti o dotaci by měly být podávány po přijetí rukopisu k publikování.

Další poplatky, např. za vyšší počet stran, barevné provedení aj., nejsou
předmětem dotace.

Žádost o dotaci v pěti krocích

Krok 1: Pro sběr a zpracování žádostí o dotaci přímo od vědců byl spuštěn centrální systém (https://goldoapilot.openaire.eu).
Krok 2: Po registraci v systému můžete ověřit způsobilost vašeho projektu a ve chvíli, kdy byl váš rukopis přijat
k vydání v plně otevřeném časopise, můžete zažádat o dotaci.
Krok 3: Systém bude vyžadovat vyplnění údajů o projektu a vydávané publikaci, včetně údajů o poplatcích
spojených s publikováním v režimu otevřeného přístupu.
Krok 4: Při splnění všech podmínek bude dotace automaticky poskytnuta. Pilotní projekt dohodne s vydavatelem
přímo platby a doručení faktury. Žadatel bude informován o každém kroku prostřednictvím e-mailu.
Krok 5: Částka na faktuře bude účtována Athena Research Center, jak je znázorněno na příkladu. OpenAIRE
pracuje s vydavateli otevřených časopisů na zjednodušení fakturačního procesu.
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Fakturování přes centrální systém

Nezapomeňte, že...

Když vydavatel neumožňuje úhradu
předem, je potřeba fakturu v předstihu
vložit
do
centrálního
systému.
V takovém případě může být nejprve
podána žádost o dotaci. Jakmile je
rukopis přijat k publikování, bude
faktura k dispozici k proplacení.

...knihovna,
oddělení
pro
vědu,
případně
útvar
pro
financování
otevřeného přístupu ve vaší instituci
může ověřit, zda jsou publikace a váš
projekt způsobilé pro žádost o dotaci
z pilotního projektu. Tato pracoviště
poskytují také informace o tom, jak
se vypořádat s fakturací a jak splnit
technické
náležitosti
spojené
s vyřízením dotace.

Co je otevřený časopis?

Další informace

Jedná se o časopisy, které neúčtují čtenářům ani
institucím žádné poplatky za přístup k vydanému
obsahu. V databázi Directory of Open Access Journals
www.doaj.org
můžete
najít
vhodné
časopisy
pro publikování článků, které budou způsobilé
pro poskytnutí dotace v rámci pilotního projektu.

Pilotní projekt na podporu zlatého otevřeného
přístupu s celkovým rozpočtem 4 miliony EUR
poběží maximálně dva roky nebo do jeho vyčerpání.
Kompletní pokyny pro žadatele a často kladené
dotazy najdete na: www.openaire.eu/goldoa/fp7post-grant/pilot.

Užitečné odkazy

O projektu OpenAIRE
Infrastrukturu OpenAIRE
financuje
Evropská komise na podporu své
politiky a pravidel otevřeného přístupu.
Další informace a kontaktní údaje
naleznete na:

www.openaire.eu

Pokyny pro žadatele:
http://hdl.handle.net/10084/106807
Často kladené dotazy:
www.openaire.eu/fp7-gold-pilot-faq
Centrální systém pro podávání žádostí o dotaci:
https://goldoa-pilot.openaire.eu/
Příklad webové stránky odkazující na pilotní projekt
www.gla.ac.uk/services/openaccess/howdoimakemypublicationsopenaccess/
europeanfunding/
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