OTEVŘENÝ PŘÍSTUP
K VĚDECKÝM INFORMACÍM
V HORIZONTU 2020

CO JE OTEVŘENÝ PŘÍSTUP
(OPEN ACCESS, OA) K VĚDECKÝM
INFORMACÍM V H2020?
poskytování bezplatného online přístupu
k vědeckým informacím konečnému uživateli
vědecké informace – druh projektových
výsledků, které se dělí na:
• vědecké publikace:
recenzované vědecké články, monografie…
• v ýzkumná data:
data sloužící k ověření výsledků
prezentovaných ve vědecké publikaci,
jiná výzkumná data

ČEHO SE TÝKÁ POVINNOST
POSKYTOVAT OA K VĚDECKÝM
INFORMACÍM V H2020?
z vědeckých publikací:
• všech recenzovaných vědeckých článků
souvisejících s výsledky grantu Horizont 2020
• u jiných typů vědeckých publikací je OA silně
doporučován
z výzkumných dat:
• všech výzkumných dat vytvořených
v tzv. pilotních projektech (OA data pilot),
pokud příjemci grantu z pilotního projektu
nevystoupili, případně
• všech výzkumných dat v projektech,
v nichž se k této povinnosti příjemci
grantu dobrovolně zavázali

JAK POSTUPOVAT, ABY BYLA
SPLNĚNA OA POVINNOST?
vědecké publikace:
• uložit v repozitáři – např. institucionální,
oborový, centralizovaný
• v yvinout úsilí k uložení výzkumných dat
sloužících k ověření výsledků prezentovaných
v uložené vědecké publikaci
• zajistit OA k uložené vědecké publikaci
– v době publikování (zlatá cesta OA),
příp. nejpozději po uplynutí 6/12 měsíců
od publikování (zelená cesta OA)
• zajistit otevřený přístup k bibliografickým
metadatům
výzkumná data:
• uložit v repozitáři
• umožnit konečnému uživateli bezplatný
přístup k těmto datům, jejich vytěžování,
využití, šíření a reprodukování
• poskytnout informace o nástrojích
potřebných pro ověření výsledků

JAKÁ PRÁVA MUSÍ MÍT KONEČNÝ
UŽIVATEL V SOUVISLOSTI S OA
K VĚDECKÝM INFORMACÍM V H2020?
vědecké publikace – konečnému uživateli bude
umožněno danou vědeckou publikaci alespoň
číst online, stahovat a tisknout
výzkumná data – konečnému uživateli bude
umožněn přístup, vytěžování, využití, šíření
a reprodukování výzkumných dat

EXISTUJE FINANČNÍ PODORA OA
K VĚDECKÝM INFORMACÍM V H2020?
vědecké publikace – náklady vynaložené po
dobu trvání projektu H2020 jsou způsobilými
náklady (pozor na plánování); např. tzv. article
processing charges v souvislosti se zlatou
cestou OA
výzkumná data – náklady vynaložené po dobu
trvání projektu H2020 jsou způsobilými náklady

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE:
v dokumentech na Účastnickém portálu
(Participant Portal) http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/ v sekci How to participate
– Reference Documents:
• Pravidla účasti v projektech H2020
(Rules for Participation), čl. 43.2
• Modelová grantová dohoda pro projekty
H2020 (H2020 Model Grant Agreement), čl. 29.2,
čl. 29.3
• Průvodce OA k vědeckým informacím
v H2020 (Guidelines on Open Access
to Scientific Publications and Research Data
in Horizon 2020)
• Průvodce pro management dat v H2020
(Guidelines on Data Management
in Horizon 2020)
v publikacích TC AV ČR
http://www.tc.cz/cs/publikace:
• časopis ECHO č. 5–6/2014, str. 4–10
• brožura Horizont 2020, stručně o programu,
str. 47–48
na specializovaných stránkách TC AV ČR
http://www.h2020.cz/cs/pravni-aspekty/informace

UŽITEČNÉ ODKAZY:
• Seznam OA repozitářů – OpenDOAR:
http://www.opendoar.org/
• OA politiky vědeckých časopisů
(podmínky licenčních smluv uzavíraných
s vydavateli – autorskoprávní otázky,
embargo period, archivace různých verzí
článků v repozitářích…) – SHERPA/RoMEO:
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
• Seznam OA časopisů (zlatá cesta OA) – DOAJ:
http://doaj.org/
• Creative Commons licence:
https://creativecommons.org/
dotazy můžete posílat na: oa@tc.cz
kontaktní osoby:
Jana Kratěnová
kratenova@tc.cz
Jiří Kotouček
kotoucek@tc.cz

Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

