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Veidojiet brīvpieejas publikāciju
uzskaiti.
Pārvaldiet un izplatiet
pētniecības rezultātus.

Jūs esat 7. ietvara programmas
projekta koordinators vai projekta
vadītājs? Jums nepieciešams sniegt
atskaiti par jūsu brīvpieejas
publikācijām OpenAIRE saskaņā ar
projekta līguma pielikuma
noteikumu Nr. 39?

KĀ OpenAIRE VAR JUMS
NODERĒT?
OpenAIRE portāla rīki palīdzēs
Jums atskaišu un progresa
ziņojumu veidošanā projekta
īstenošanas gaitā un projekta
noslēguma ziņojuma veidošanā
OpenAIRE uzlabos informāciju
par pētniecības rezultātiem
OpenAIRE pieejama statistika par
projekta noteikuma Nr.39 prasību
izpildi Jūsu vadītajā projektā
OpenAIRE sniegs atbildes par EK
Open Access nostādņu izpildi un
autortiesību ievērošanu

“

Vienkārši izmantojami rīki projektu vadības atbalstam.

Jūsu pētniecības
finansētāji vēlas
statistiku par Jūsu
projektā
izstrādātajām
publikācijām
brīvpieejā.
Izmantojot mūsu
Atskaišu rīku, jūs
ērti varēsiet iegūt
datus jūsu
ziņojumam

“

JŪSU IEGUVUMI

KO PIEDĀVĀ OpenAIRE?

ir pieņēmusi Open Access
1. EK
nostādnes un to prasības,

piemēram, līguma noteikums
(Special clause) Nr. 39 var
attiekties arī uz Jūsu projektu.
Granta saņēmējam jānodrošina
brīva pieeja pētniecības
rezultātiem – jādeponē
publikācijas institucionālajā vai
nozaru repozitārijā.

2.

Jādeponē publicētā raksta gala
variantu vai recenzēto gala
manuskriptu. OpenAIRE var
palīdzēt autortiesību jautājumu
risināšanā.

3.

Izmantojot mūsu Atskaišu rīku, jūs
viegli varat iegūt statistikas datus.

4.

OpenAIREportāls var piedāvāt
Jūsu projektā izstrādāto
publikāciju sarakstu. Jūs var sekot
publikāciju izstrādes progresa
datiem HTML vai iekļaut to jūsu
projekta tīmekļa vietnē. Tīmekļa
vietne Cordis arī ietver šīs
publikācijas.

5.

OpenAIRE piedāvā rezultatīvos
rādītājus, piemēram, izmantošanas
statistiku. Rādītāji var tikt
atspoguļoti dažādos veidos
(publikācijas, projekta līmenī).
Rezultātu filtrēšanai varat izmantot
meklēšanu pēc reģiona vai zinātņu
nozares.

6.

OpenAIRE saista dažādu
infrastruktūru un zinātņu nozaru
publikācijas un pētniecības datus,
lai veicinātu pētniecības rezultātu
vairākkārtēju izmantošanu.

PAR OpenAIRE
Iniciatīva EK open access
nostādņu atbalstam.
OpenAIRE apkopo
7. ietvara programmas
publikācijas no
repozitāriju tīkla.
Projekta darbības lauks
paplašinās, aptverot arī
citu programmu
finansētos pētniecības
rezultātus.

www.openaire.eu

