
Infrastruktura pro OA k výsledkům 

evropského výzkumu a vývoje
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Cíle projektu OpenAIRE – stručně

Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený 
přístup k výsledkům vědeckých projektů
financovaných z prostředků EU (= publikovaným 
článkům) v souladu se záměry Open access pilot in 
FP7 (pilotní projekt otevřeného přístupu                         
k recenzovaným vědeckým článkům). 

Navazuje na dřívější infrastrukturní projekty (např. 
DRIVER) a navázanou spolupráci na mezinárodní
úrovni.

Je rozšířením této spolupráce na celou EU (nejen...).
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Open Access Pilot in FP7

zahájen v srpnu 2008

pokrývá zhruba 20 % rozpočtu FP7

tematické oblasti: energetika, 
životní prostředí, zdraví, část ICT, 
infrastruktura pro výzkum , společensko‐
ekonomické a humanitní vědy, věda ve 
společnosti

povinnost uložit e‐verzi článku        
v IR nebo předmětovém repozitáři
v okamžiku zveřejnění

OA okamžitě (gold) nebo 6 (12) 
měsíců po zveřejnění (green)



4

FP7 Open Access Pilot

zaměřen na OA k recenzovaným publikacím ve vědeckých 
časopisech, které jsou výsledkem řešení projektů
financovaných z veřejných zdrojů

autoarchivace /„green OA“(v zásadě i „gold“ OA; je možné
v grantech počítat s příspěvkem na financování nákladů)

pilotní projekt navazuje na předchozí zkušenosti a iniciativy  
s OA v evropském i celosvětovém kontextu

sedm oblastí v FP7, 2007‐2013 (6měsíční embargo, 
12měsíční embargo v projektech SSH, SIS)

výsledky pilotního projektu ovlivní politiku FP8

http://ec.europa.eu/research/science‐
society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1680

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1680
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1680
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OpenAIRE

Open Access Infrastructure for Research in Europe

Program: FP7 – Research Infrastructures

číslo projektu: RI‐246686; typ: CPCSA

Zahájení: 1. 12. 2009

Doba trvání: 36 měsíců

Rozpočet: 4 169 927 € (z EK), celkem: 4 953 203 €

38 účastníků ze všech členských států EU (+ Norsko)

http://www.openaire.eu/
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Partnerské instituce
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University of Athens (koordinátor)

University of Goettingen Library (vědecký 
koordinátor)

CNR‐ISTI (technický koordinátor)

University of Bielefeld

Spanish National Research Council (CSIC)

CERN

SURF

ICM – University of Warsaw

University of Minho

University of Gent Library

eIFL

Technical University Denmark

Scientific Communities

Health (Life Sciences)

– EMBL‐EBI

Environment

– World Data Center for Climate

– Consultative Group on International 
Agricultural Research (CGIAR)

Information & Communication Science

– Cognitive Interaction Technology 
(CITEC)

Socio‐economic Sciences and Humanities

– Data Archiving and Networked 
Services (DANS)

Liaison Offices 
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Liaison Offices (styčné kanceláře)

7



8

European Helpdesk – funkce

propagovat FP7‐pilot a pravidla pro OA ERC 
prostřednictvím National OA Liaison Offices (27 zemí)
poskytovat OA nástroje pro
– vědecké pracovníky

– instituce

účelem je vybudovat 24/7 portálové služby pro vkládání
článků a jejich vyhledávání v souladu s požadavky EK
umožnit propojení s 
– dalšími evropskými iniciativami OA                         

– vydavateli

– CRIS systémy (Current Research Information Systems)
8
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E-infrastruktura na podporu repozitářů

portál OpenAIRE založený na technologii D‐Net (DRIVER)

přístup k vědeckým publikacím

– vyhledávání, prohlížení

– vizualizační nástroje

vkládání článků

– „sirotčí“ repozitář v CERN (Invenio)

– sklízení OA článků z repozitářů (technologie D‐Net)

monitorovací nástroje pro

– statistiku ukládání OA článků

– uživatelské statistiky (veřejný přístup k datům)

propojení s další infrastrukturou výzkumu a vývoje
9
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Infrastruktura OpenAIRE v kostce
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Správa vědeckých dat

experimentální ověření možností

požadavky, workflow, datové modely, technologie na 
ukládání, zpřístupnění, manipulace atd. s vědeckými 
daty (research datasets)

studie proveditelnosti s cílem podpořit výhody a 
přínosy OA mezi vědeckými pracovníky

spolupráce se 4 vědeckými komunitami
– Health (Life Sciences)

– Environment

– Information & Communication Science

– Socio‐economic Sciences and Humanities
11
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OpenAIRE

portál: http://www.openaire.eu/

sirotčí repozitář: 
http://openaire.cern.ch/

příbuzné projekty: 
– PEER, http://www.peerproject.eu/
– DRIVER, http://www.driver‐community.eu/

Confederation of Open Access Repositories 
(COAR), http://coar‐repositories.org/

http://www.openaire.eu/
http://openaire.cern.ch/
http://www.peerproject.eu/
http://www.driver-community.eu/
http://coar-repositories.org/
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Kick-off meeting – Atény, leden 2010
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OpenAIRE a Česká republika

získání kontaktů, navázání spolupráce

pohled do zahraničí (nejen vyspělého...)

informace na portálu (viz National Open Access 
Desks) jen potvrzením skutečnosti, že v ČR nejsme 
skoro ani na začátku...

nezbytnost propagace a popularizace OA nejen 
mezi pracovníky knihoven

instituce autorů (a jejich knihovny) ‐ prostředí pro 
budování repozitářů založených na mezinárodně
přijatých otevřených standardech 


	Infrastruktura pro OA k výsledkům evropského výzkumu a vývoje 
	Cíle projektu OpenAIRE – stručně
	Open Access Pilot in FP7
	FP7 Open Access Pilot
	OpenAIRE
	Partnerské instituce
	Liaison Offices (styčné kanceláře)
	European Helpdesk – funkce
	E-infrastruktura na podporu repozitářů
	Infrastruktura OpenAIRE v kostce
	Správa vědeckých dat
	OpenAIRE
	Kick-off meeting – Atény, leden 2010
	OpenAIRE a Česká republika

