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OTWARTA NAUKA. Perspektywa Unii Europejskiej

Otwarta nauka jest priorytetem politycznym Komisji Europejskiej (KE) w programie Horizon Europe, 
ponieważ „poprawia jakość, wydajność i elastyczność badań”. 

Ma ona na celu lepsze rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań naukowych i innowacji oraz 
wsparcie aktywnego zaangażowania społeczeństwa.

Horizon Europe zawiera szereg praktyk, które należy wdrożyć już na etapie przygotowania wniosku aż do 
napisania końcowego sprawozdania z projektu. Rozporządzenie w sprawie programu określa podstawę 
prawną zobowiązań i zaleceń w zakresie Otwartej Nauki, które mają zastosowanie do beneficjentów programu 
„Horyzont Europa”. Szczegółowa umowa o dotację zawiera wskazówki dotyczące wypełniania zobowiązań 
dotyczących Otwartej Nauki wymaganych we wzorze umowy o dotację.



HORIZON EUROPE a OA. Dokumentacja grantowa

Zasady otwartej nauki zostały zawarte w następujących dokumentach:

● Model grant agreement (MGA), article 17 – polityka otwartości, obowiązki grantobiorcy;

● Work Programme General Annexes - kryteria oceny;

● Proposal template - definicja praktyk otwartej nauki;

● Annotated Grant Agreement (AGA), article 17 - wyjaśnienia i wskazówki dotyczące wymagań 
otwartej nauki;

● Horizon Europe Programme Guide – wymogi OS na etapie składania wniosków; ewaluacja OS.



Program Horizon Europe zakłada udzielenie natychmiastowego, otwartego 
dostępu do wszystkich publikacji naukowych oraz odpowiedzialnego 
zarządzania danymi badawczymi, tak aby dane były możliwe do znalezienia, 
dostępne, interoperacyjne i nadające się do ponownego wykorzystania 
(findable, accessible, interoperable, reusable – FAIR).



HORIZON EUROPE a OA. Obowiązkowe praktyki otwartej nauki*

● Zapewnienie otwartego dostępu do publikacji poprzez deponowanie ich w zaufanych repozytoriach, nawet jeśli 
publikacja została wydana w otwartym dostępie.

● Otwarty dostęp powinien być pełny i natychmiastowy oraz oparty na otwartej licencji (CC BY dla artykułów 
w czasopismach; dla monografii i innych długich prac może to być CC BY-NC lub CC BY-ND).

● Badacze powinni podać szczegółowe informacje o tym, gdzie i w jaki sposób będą deponować swoje wyniki badań 
zgodnie z otwartymi licencjami.

● Odpowiedzialne zarządzanie danymi badawczymi zgodnie z zasadami FAIR [Otwarty dostęp do danych 
badawczych i inne wyniki badań należy omówić w części dotyczącej zarządzania danymi badawczymi we wniosku]. 

● Informowanie o wynikach badań, narzędziach, instrumentach potrzebnych do walidacji wniosków z publikacji 
naukowych lub do walidacji/ponownego wykorzystania danych badawczych.

● Zapewnienie (cyfrowy lub fizyczny) dostępu do danych lub innych wyników potrzebnych do walidacji 
wniosków z publikacji naukowych, pod warunkiem zabezpieczenia uzasadnionych interesów i chyba że 
(otwarty) dostęp został już zapewniony w momencie publikacji.

*art. 17 wzoru umowy o dotację (Model Grant Agreement, MGA) oraz art. 17 szczegółowej umowy o dotację (Annotated Grant Agreement, AGA). 



HORIZON EUROPE a OA. Obowiązkowe praktyki otwartej nauki

● Jeżeli wymaga tego sytuacja zagrożenia publicznego, beneficjenci muszą (na żądanie organu przyznającego 
pomoc) niezwłocznie zdeponować wszelkie wyniki badań w repozytorium + zapewnić do nich 
otwarty dostęp na podstawie CC BY, CC 0 lub równoważnej. 

● W drodze wyjątku, jeżeli dostęp byłby sprzeczny z uzasadnionymi interesami beneficjentów, beneficjenci 
muszą udzielać niewyłącznych licencji – na uczciwych i rozsądnych warunkach – podmiotom prawnym, 
które potrzebują wyników badań do zaradzenia sytuacji kryzysowej w sektorze publicznym + zobowiązać 
się do szybkiego i szerokiego wykorzystania powstałe produkty i usługi na uczciwych i rozsądnych 
warunkach. Przepis ten ma zastosowanie do czterech lat po zakończeniu działania.



HORIZON EUROPE a OA. Zalecane praktyki otwartej nauki

● Zapewnienie wczesnego otwartego dostępu do wyników badań, także tych negatywnych (np. publikacji, 
danych, oprogramowania, modeli, algorytmów i przepływów pracy) (na przykład poprzez pre-printy lub 
crowd-sourcing).

● Wykorzystanie otwartej infrastruktury badawczej do dzielenia się wiedzą i rozpowszechniania badań.

● Udział w otwartej recenzji naukowej.

● Angażowanie wszystkich odpowiednich podmiotów wiedzy, w tym obywateli, społeczeństwa 
obywatelskiego i użytkowników końcowych, we współtworzenie programów i treści badań naukowych i 
innowacji(takich jak nauka obywatelska).



Publikacje 
naukowe



HORIZON EUROPE a OA. Otwarte publikacje naukowe

Wszystkie recenzowane publikacje naukowe pochodzące z finansowania programu „Horyzont Europa” muszą 
być udostępniane w otwartym dostępie. Oznacza to, że publikacje należy udostępniać bezpłatnie online, 
natychmiast po opublikowaniu i bez ograniczeń użytkowania, poprzez zdeponowanie ich w repozytorium. 

Natychmiastowy otwarty dostęp można zapewnić na dwa sposoby:

● zdeponowanie publikacji w otwartym repozytorium publikacji naukowych, 

● publikacja wyników badań w czasopiśmie o otwartym dostępie. 

W obu przypadkach należy zdeponować publikacje w repozytorium, nawet jeśli ukazała się w czasopiśmie 
o otwartym dostępie.



HORIZON EUROPE a OA. Otwarte publikacje naukowe

Krok pierwszy: Deponowanie w repozytoriach instytucjonalnych, podmiotowych lub scentralizowanych. 

Krok drugi: Zapewnienie otwartego dostępu do publikacji poprzez jedną z opcji: „Zielony OA” lub „Złoty OA”. 
Wybór odpowiedniej opcji w dużej mierze zależy od ogólnej strategii rozpowszechniania, komunikacji 
i eksploatacji oraz dostępności zasobów.

● ZIELONY OA → zapewnienie dostępu do danych naukowych poprzez: stronę internetową projektu 
badawczego „Horyzont Europa”, stronę internetową autora / instytucji goszczącej lub niezależne centralne 
otwarte repozytorium. Miejsce publikacji (czasopismo/wydawca) jest dowolne, ważne by autor zachował 
prawa do publikacji.

● ZŁOTE OA → publikowanie w czasopismach otwartego dostępu, gdzie koszty publikacyjne ponosi autor. 



HORIZON EUROPE a OA. Otwarte publikacje naukowe

Autorzy publikacji muszą w szczególności zapewnić: 

○ najpóźniej w momencie publikacji zdeponowanie AAM lub VoR w zaufanym repozytorium w ramach 
licencji CC BY lub równoważnej (CC BY-NC/CC BY-ND są dozwolone dla formatów z długim tekstem),

○ dostęp do informacji poprzez pośrednictwem repozytorium o wszelkich wynikach badań/ narzędziach/ 
instrumentach potrzebnych do walidacji wniosków z publikacji naukowej.

● Metadane muszą być otwarte w CC 0 lub równoważnym, zgodnie z zasadami FAIR i zawierać informacje 
między innymi o warunkach licencji trwałych identyfikatorach. 

● Beneficjenci (lub autorzy) muszą zachować wystarczające prawa własności intelektualnej, aby spełnić 
wymagania OA. 

● Publikacja w dowolnym miejscu, ale opłaty za publikację podlegają zwrotowi tylko wtedy, gdy miejsce 
publikacji jest w pełni otwarte (opłaty za publikację w wydawnictwach hybrydowych nie są zwracane).



HORIZON EUROPE a OA. Otwarte publikacje naukowe

Zaufane repozytoria:

● posiadają szczegółowe przepisy i udostępniają wyraźne informacje o swoich politykach; 

● zapewniają szeroki i w pełni otwarty dostęp do treści oraz przestrzegaj obowiązujących ograniczeń 
prawnych i etycznych;

● przypisują trwałe unikalne identyfikatory do treści (np. DOI, uchwyty itp.);

● zapewniają, że treści są uzupełnione metadanymi wystarczająco szczegółowymi i wystarczająco wysokiej 
jakości; 

● ułatwiają średnio- i długoterminowe przechowywanie;

● spełniają one ogólnie przyjęte międzynarodowe i krajowe kryteria bezpieczeństwa, aby zapobiec 
nieautoryzowanemu dostępowi i udostępnianiu treści.



HORIZON EUROPE a OA. Otwarte publikacje naukowe

Deponując zaakceptowaną wersję publikacji (tzw. rękopis zaakceptowany przez autora – AAM lub postprint 
autora) w repozytorium, należy pamiętać, o spełnieniu jednego z następujących warunków: 

● została podpisana umowa o przeniesieniu praw autorskich, ale wydawca zezwala na przesłanie AAM lub wersji 
edytowanej (tj. Wersja zapisu - VoR) do repozytorium. 

● autor zachował swoje prawa autorskie do opublikowanego artykułu, stosując strategię zachowania praw 
określoną przez cOAlition S.



HORIZON EUROPE a OA. Koszty publikacyjne

Z funduszu Horizon Europe można pokryć jedynie koszty publikacji (APC) w pełni otwartym dostępie.

● Dotacja nie obejmuje APC publikowanego w tradycyjnym czasopiśmie subskrypcyjnym, które 
oferuje opcję OA (tzw. czasopisma hybrydowe). W przypadku opłat za przetwarzanie artykułów (APC) 
można otrzymać zwrotu kosztów w czasie trwania projektu. Należy jednak uwzględnić koszty publikacji w 
otwartym dostępie w budżecie propozycji projektu.

● Średnia APC można policzyć na podstawie listy czasopism używanych przez konsorcjum lub biorą pod 
uwagę ogólne dane rynkowe. 



HORIZON EUROPE a OA. Koszty publikacyjne

Koszty publikacji można obliczyć na dwa sposoby.

Metoda 1: Średnie APC na podstawie listy czasopism używanych przez konsorcjum (sprawdź ceny na stronach 
internetowych wydawców i/lub skonsultuj się z bibliotekarzem). 

Metoda 2: Średni APC na podstawie ogólnych danych rynkowych. Średnia opłata za czasopisma w pełni OA na 1484 
EUR, podczas gdy w przypadku czasopism hybrydowych średnia opłata wynosi 2492 euro.*

*dane: OpenAPC

https://github.com/OpenAPC/openapc-de


HORIZON EUROPE a OA. Gdzie znaleźć otwarte czasopismo?

DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ) - zarządzany przez społeczność katalog online, który indeksuje ponad 
11 000 wysokiej jakości recenzowanych czasopism OA. Treści DOAJ można przeszukiwać za pomocą aspektów po lewej 
stronie witryny i obok pola wyszukiwania: szukaj według ISSN, tematu, licencji, wydawcy, języka pełnego tekstu, daty 
dodania, DOI, autora, tytułu, słów kluczowych i kraju. Ponad 70% czasopism wymienionych przez DOAJ nie pobiera opłat 
za przetwarzanie artykułów (APC).

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ - gromadzi i prezentuje zasady OA wydawców i czasopism z całego świata i umożliwia 
wyszukiwanie według tytułu czasopisma, numeru ISSN lub nazwy wydawcy. Przeszukując Sherpa Romeo możemy 
sprawdzić, jakie rodzaje OA oferuje tytuł i różne sposoby, w jakie możesz to osiągnąć.

JOURNAL CHECKER TOOL - narzędzie do testowania zgodności wyboru czasopism z programami grantowymi, np. 
programem HORIZON EUROPE czy NCN.

https://doaj.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
https://journalcheckertool.org/


Horizon 
Europe.
Dane 
badawcze



Wszelkie dane, które zostały zebrane, zaobserwowane bądź stworzone 
podczas procesu badawczego mającego na celu otrzymanie oryginalnych 
wyników naukowych. W zależności od tego, w jaki sposób bądź w jakich 
celach powstały, możemy wyróżnić m.in. dane obserwacyjne, referencyjne, 
eksperymentalne, kompilacyjne, czy też dane z symulacji.



HORIZON EUROPE a OA. Dane badawcze

Na etapie wniosku należy przygotować krótki, 1-stronicowy plan zarządzania danymi. Beneficjenci programu 
będą musieli opracować szczegółowy plan zarządzania danymi (DMP) i dostarczyć go dostarczane do 6 miesiąca 
po zakończeniu projektu. 

Ponadto należy:

● zdeponować dane w zaufanym repozytorium (sfederowanym w EOSC, jeśli jest to wymagane w warunkach 
zaproszenia) + zapewnij OA zgodnie z CC BY, CC 0 lub równoważnym, zgodnie z zasadą „jak otwórz tak, jak to 
możliwe, tak zamknij, jak to konieczne”;

● nadać danym trwały identyfikator (np. DOI);

● dostarczyć za pośrednictwem repozytorium informacje o wszelkich wynikach badań/narzędziach /instrumentach 
potrzebnych do ponownego wykorzystania lub walidacji danych. Metadane muszą być otwarte w CC 0 lub 
równoważnym (w zakresie, w jakim chronione są uzasadnione interesy lub ograniczenia), zgodnie z zasadami FAIR 
i zawierać informacje między innymi o warunkach licencji i trwałych identyfikatorach.



FAIR DATA



HORIZON EUROPE a OA. Plan zarządzania danymi

Plan zarządzania danymi określa sposób postępowania z danymi badawczymi zarówno w trakcie, jak i po 
zakończeniu projektu badawczego.

● Celem planu jest przedstawienie kroków, które zostały podjęte w celu zapewnienia długoterminowego 
bezpieczeństwa wyników badań.

● W planie należy uwzględnić takie elementy jak: dokumentacja, metadane, stosowaną metodologię, stałe 
identyfikatory, repozytorium, okres przechowywania danych, a także etykę naukową, wymogi prawne 
i koszty. 

● Metadane powinny zawierać pola: autor (autorzy), opis lub streszczenie zbioru danych, data złożenia lub 
publikacji zbioru danych, miejsce złożenia zbioru danych, licencja zbioru danych (domyślnie CC 0 lub CC BY) 
i okres embarga zbioru danych (jeśli występuje), informacje o finansowaniu programu Horyzont Europa lub 
Euratom: nazwę projektu dotacji, akronim i numer.



HORIZON EUROPE a OA. Plan zarządzania danymi

● Wzór planu DMP znajduje się w szablonach sprawozdawczych w dokumentach, w zakładce „Funding and 
Tenders” na stronie Komisji Europejskiej.

● Koszty zarządzania danymi mogą być pokryte z dotacji projektowej.



HORIZON EUROPE a OA. Dane badawcze

W programie Horyzont Europa dane należy zdeponować jak najszybciej po ich wygenerowaniu, 
a najpóźniej do końca projektu.

● W drodze wyjątku, w sytuacjach zagrożenia publicznego i jeśli wymaga tego program prac, należy złożyć 
pełny plan zarządzania ryzykiem już przy składaniu wniosków lub najpóźniej w momencie podpisania 
umowy o dotację.

● Jeżeli mają zastosowanie wyjątki od otwartego dostępu do danych, dane powinny być udostępniane 
przynajmniej podmiotom prawnym, które potrzebują danych w sytuacji zagrożenia publicznego.

● W wyjątkowych przypadkach dane mogą zostać zdeponowane po zakończeniu projektu.



HORIZON EUROPE a OA. Dane badawcze

Koszty związane z otwartym dostępem do danych badawczych mogą być zgłoszone jako koszty 
kwalifikowalne.

● Dofinansowanie dotyczy dowolnego grantu programu „Horyzont Europa” w okresie trwania projektu na 
warunkach określonych w Umowie o dofinansowanie: muszą być już ujęte w budżecie i zaakceptowane we 
wniosku o dofinansowanie, oraz zwrócić uwagę na „w czasie trwania projektu”. 

● Aby oszacować koszty RDM, możesz sprawdzić internetowe narzędzie do kalkulacji kosztów RDM. Zobacz też 
infografikę OpenAire.

https://www.openaire.eu/estimating-costs-rdm-tool
https://www.openaire.eu/rdm-researcher-costs-infographic/view-document


POLITYKA OA WG NCN. Gdzie znaleźć otwarte repozytorium?

ZENODO - Międzynarodowe repozytorium danych badawczych opracowane dzięki inicjatywie OpenAIRE i CERN. Umożliwia 
naukowcom zajmującym się wszystkimi dziedzinami wiedzy archiwizowanie i dzielenie się opracowanymi przez siebie danymi 
badawczymi. Przeznaczone dla tzw. małych danych.

REPOD - Repozytorium Otwartych Danych prowadzone przez ICM UW  w ramach działań Platformy Otwartej Nauki archiwizuje 
i udostępnia wszystkie dane wytworzone, zebrane i opracowane na potrzeby badań naukowych. Przeznaczone dla tzw. 
małych danych.

Repozytorium Danych Społecznych oraz Repozytorium Danych Krystalograficznych to kolejne inicjatywa ICM UW. W ramach 
RDS zostanie zdeponowanych 400 zbiorów danych (jakościowych  i ilościowych), zaś w MC-RDR 200 zbiorów surowych danych 
krystalograficznych.

RE3DATA - projekt ma na celu stworzenie globalnego rejestru repozytoriów danych badawczych. Baza indeksuje repozytoria danych 
badawczych dotyczących wszystkich dziedzin wiedzy prowadzona przez German Research Fundation. Umożliwia wyszukiwanie 
repozytoriów według dziedziny wiedzy oraz kraju, w którym dane repozytorium jest prowadzone.

https://zenodo.org/
https://repod.icm.edu.pl/
https://www.re3data.org/


Horizon 
Europe.
Wniosek 
grantowy



HORIZON EUROPE a OA. Wniosek o dotację

● CZĘŚĆ A WNIOSKÓW: lista publikacji, oprogramowań, danych itp. istotne dla projektu wraz z oceną 
jakościową i, jeśli są dostępne, trwałymi identyfikatorami (max. 5). 

● CZĘŚĆ B WNIOSKU: 

● "DOSKONAŁOŚĆ": w sekcji dotyczącej metodologii badacze powinni podać konkretne szczegóły 
dotyczące tego, w jaki sposób przyjmą obowiązkowe i zalecane praktyki otwartego dostępu.

● “CHARAKTER UCZESTNIKÓW I KONSORCJUM JAKO CAŁOŚĆ”: przykłady praktyk OA, które są istotne 
dla projektu. 



HORIZON EUROPE a OA. Część A wniosku

Należy wymienić „maksymalnie 5 publikacji, powszechnie używanych zbiorów danych, 
oprogramowania, towarów, usług lub wszelkich innych osiągnięć związanych z tematem projektu”.

● Publikacje: wszelkie publikacje wymienione w tej części wniosku, a w szczególności artykuły 
w czasopismach, powinny być ogólnodostępne. Znaczenie publikacji nie będzie oceniane na podstawie 
współczynnika wpływu czasopisma lub miejsca, w którym są publikowane, ale na podstawie oceny 
jakościowej dostarczonej przez Ciebie dla każdej publikacji.

● Dane badawcze: dołączone zbiory danych powinny być FAIR (możliwe do znalezienia, dostępne, 
interoperacyjne, wielokrotnego użytku) i „tak otwarte, jak to możliwe, zamknięte, jeśli to konieczne”. 
W przypadku dowolnego wymienionego zbioru danych należy podać trwały identyfikator (np. DOI), który 
prowadzi do strony docelowej zbioru danych w repozytorium zaufanych danych, które przechowuje dane 
badawcze.



HORIZON EUROPE a OA. Część B wniosku „Doskonałość”

W sekcji dotyczącej metodologii badacze powinni podać konkretne szczegóły dotyczące tego, w jaki 
sposób przyjmą obowiązkowe i zalecane praktyki otwartego dostępu (max. 1 strona), ewentualnie 
uzasadnienie, że praktyki OS nie mają zastosowania.

● Opis powinien być jak najbardziej konkretny, np. nazwa repozytorium, w którym zostaną umieszczone 
recenzowane publikacje i dane. 

● Należy przedstawić maksymalnie 1 stronę dotyczącą sposobu zarządzania danymi lub innymi wynikami 
badań (NIE publikacjami) zgodnie z zasadami FAIR. Pełny plan zarządzania danymi (DMP) zwykle nie jest 
jeszcze wymagany na tym etapie wniosku.

● Warto rozważyć praktyki nieobowiązkowe, jak np. angażowanie obywateli i/lub innych odpowiednich 
podmiotów działających na rzecz wiedzy, wczesne i otwarte dzielenie się badaniami oraz otwarta 
wzajemna recenzja.



HORIZON EUROPE a OA. Część B wniosku „Doskonałość”

Przykłady obowiązkowych praktyk:

● Wprowadzenie zasad wczesnego udostępniania wszystkich wyników badań, z uwzględnieniem praw 
własności intelektualnej.

● Zapewnienie otwartego dostępu do recenzowanych publikacji: zdeponowanie w repozytorium 
kompatybilnym z OpenAIRE - Zenodo - w momencie nadsyłania artykułu (preprint) i zaktualizowanej wersji 
z rękopisem zaakceptowanym przez autora (postprint).

● Opracowanie i aktualizacja Planu Zarządzania Danymi zgodnie z szablonem Horizon Europe, 
z wykorzystaniem usługi OpenAIRE Argos (argos.openaire.eu).



HORIZON EUROPE a OA. Część B wniosku „Wpływ”

Plan rozpowszechniania i wykorzystywania powinien współgrać z pozostałymi założeniami wniosku 
przedstawionymi w części „Doskonałość”, np. z planem komercjalizacji wyników badań. 

Warto upewnić się, że proponowane przez praktyki dotyczące wczesnego udostępniania/otwartego dostępu do 
wyników badań (publikacje, dane badawcze, oprogramowanie, modele, protokoły itp.) są zgodne z planem 
rozpowszechniania, eksploatacji i komunikacji.

Potencjalne działania komercyjne mogą nie współgrać z zasadami własność intelektualnej czy działaniami 
otwartościowymi Publiczne udostępnianie wyników badań w Internecie może zagrozić komercyjnemu wykorzystaniu 
wyników lub może naruszyć (pewne) wyniki ochrony praw własności intelektualnej, jeśli nie jest się posiadaczem praw 
ani nie ma pozwolenia od posiadacza (właścicieli) praw. Zapewnienie otwartego dostępu do (pewnych) wyników 
badań może czasami nie być w ogóle możliwe lub dopiero po okresie obowiązywania embarga (np. najpierw ubiegać 
się o ochronę patentową) i jest ułatwione dzięki jasności i porozumieniu w sprawie własności wyników między 
członkami konsorcjum.



HORIZON EUROPE a OA. HORIZON EUROPE a OA. Część B wniosku – „ Jakość i efektywność realizacji” 

„Zaleca się włączenie odrębnego pakietu roboczego dotyczącego „zarządzania projektami” 
i zapewnienie należytej widoczności w planie pracy „zarządzaniu danymi”, „rozpowszechnianiu i 
wykorzystywaniu” oraz „działaniom komunikacyjnym”, albo z odrębnymi zadaniami, albo odrębnymi 
pakietami roboczymi. ”

● Należy dołączyć pełny plan zarządzania danymi jako element pakietu roboczego, jeśli Twój projekt generuje 
i/lub ponownie wykorzystuje dane badawcze.

● Beneficjenci programu będą musieli opracować szczegółowy plan zarządzania danymi (DMP) i dostarczyć go 
dostarczane do 6 miesiąca po zakończeniu projektu. 

● Plan DMP musi być również regularnie aktualizowany.



HORIZON EUROPE a OA. HORIZON EUROPE a OA. Część B wniosku – „ Charakter uczestników 
i konsorcjum jako całość”

W ramach tej sekcji należy przedstawić opis wiedzy i/lub osiągnięć w praktykach otwartej nauki, które 
konsorcjum wnosi do projektu, zgodnie z proponowanymi planami. (max. 3 strony)

● Należy podać, w jaki sposób konsorcjum wpisuje się w cele projektu i łączy niezbędną wiedzę dyscyplinarną 
i interdyscyplinarną. 

● Przedstawiając koszty należy podać szacunkowe dane na temat kosztów wdrażania praktyk otwartej nauki 
w projekcie, w tym wysokość APC, wdrażania DMP i zarządzania danymi.



HORIZON EUROPE a OA. European Science Cloud

Infrastruktura, służąca do przechowywania, udostępniania przetwarzania i ponownego użycia obiektów 
cyfrowych wykorzystywanych w badaniach naukowych zgodnie z zasada FAIR.

● Założyciele: CESAER, GEAT, GARR, CSCIC.

● Członkowie: uczelnie, instytucje finansujące badania, organizacje dostarczające usług.

● Niektóre programy robocze mogą wymagać korzystania z zaufanych repozytoriów sfederowanych 
w ramach EOSC do deponowania danych badawczych.



HORIZON EUROPE a OA. Open Research Europe

Open Research Europe to ogólnie dostępną platformę publikacji naukowych. Na platformie zamieszczane będą 
oryginalne, wcześniej niepublikowane wyniki badań finansowanych w ramach programu „Horyzont Europa”, 
unijnego programu badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027, oraz poprzedniego programu „Horyzont 
2020”.

● Dodatkowa opcja publikacji w otwartym dostępie dla beneficjentów - udostępnianie na platformie jest opcjonalne, 
nie obowiązkowe.

● Brak kosztów dla autorów/beneficjentów - platforma nie pobiera APC (APC = opłata za przetwarzanie artykułów). 

● Publikacje udostępniane są na licencji CC BY (ewentualnie BB BY ND dla dłuższych tekstów).

● Otwarty proces recenzji - publikacja przechodzi proces recenzji i publikacji tak, jak w tradycyjnym czasopiśmie.

● Autorzy mogą publikować po zakończeniu grantu.

● Publikacje zostaną przekazane do ZENODO oraz EPMC (poprzez Crosref).

● W razie możliwości publikacje zostaną zaindeksowane w bazach referencyjnych: DOAJ, Web of Science czy Scopus.



Dziękuję 
za uwagę


