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OpenAIRE pārraudzības pakalpojumi

Instrukcijas dokuments
pētniecību finansējošām
organizācijām

Atvērtās piekļuves, atvērto pētniecības datu un atvērtās zinātnes politikas īstenošana
OpenAIRE palīdz novērtēt pētniecības finansēšanas ietekmi un
un atbalsta pētījumu rezultātu atvērtās piekļuves pārraudzību

Finansētājam rūp pētniecības sasniegumi. Kādas
publikācijas top balstoties uz attiecīgo finansējumu?
Cik daudzas no šīm publikācijām ir atvērtajā piekļuvē?
Nepieciešams pārraudzīt progresu: laika gaitā
pārbaudīt publikācijas un dalīties informācijā ar
partneriem.

OpenAIRE ietvaros ir radīti atvērtās zinātnes pārraudzības un
īstenošanas pakalpojumi Eiropas Komisijas un Eiropas
Pētniecības padomes FP7 un programmas Apvārsnis 2020
finansēšanas plūsmām. OpenAIRE sniedz 360 grādu
vērtējumu par pētījumu finansēšanas ietekmi gan
programmu finansējuma plūsmas līmenī, gan individuālu
projektu līmenī. Šie pakalpojumi tagad ir pieejami arī citām
pētniecību finansējošām organizācijām.

OpenAIRE pārraudzība
Svarīgi ir sekot līdzi pētniecības ietekmei, tendencēm un atvērtās piekļuves statistikai

Šobrīd ir pievienojušies jauni finansētāji: Austrālijas Pētniecības padome (Australian Research Council), Zinātnes un
tehnoloģijas fonds Portugālē (Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)), Nacionālā Veselības un medicīniskās
pētniecības padome Austrālijā (National Health and Medical Research Council (NHMRC)) un Wellcome Trust Apvienotajā
Karalistē. Tāpat plānots pievienoties vēl vairākiem ietekmīgiem Eiropas Savienības finansētājiem.

“Pārskats par publikāciju rezultātiem mums kā finansētājiem
nostiprina pārskatāmības un objektivitātes principu”
-Horvātijas Zinātnes fonds
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Kādi dati nepieciešami OpenAIRE? Kas ar tiem tiks darīts?
OpenAIRE no finansētājiem pieprasa tikai samērā ierobežotu metadatu lauku kopu vienkāršos datņu formātos (piem.,
CSV), kas noformēti Datu apmaiņas vienošanās (Agreement for Data Exchange) veidā. Nav nepieciešama personiska
informācija. Obligātie un izvēles datu lauki ir:

• PROJEKTA IDENTIFIKATORS (OBLIGĀTI)
• PROJEKTA NOSAUKUMS vai AKRONĪMS (OBLIGĀTI)
• FINANSĒTĀJA NOSAUKUMS (OBLIGĀTI)
• SĀKUMA DATUMS (OBLIGĀTI)
• BEIGU DATUMS (OBLIGĀTI)
• FINANSĒJUMA PLŪSMA(S) (PĒC IZVĒLES) – finansējuma
kategorijas detalizētākai statistikai
• DALĪBORGANIZĀCIJA(S) (PĒC IZVĒLES) – t.i., projekta
partneri

OpenAIRE piedāvātie pakalpojumi pētniecības finansētājiem
Izmantojot OpenAIRE portālu un lietojumprogrammas saskarni (API),
pētniecības finansētāji var:
• veidot ziņojumus un analizēt atvērtās piekļuves politikas īstenošanu;
• analizēt pētījumu ietekmi;
• atlasīt publikācijas un datus pēc finansētāja nosaukuma un pārlūkot pēc
konkrētām finansējuma plūsmām;
• meklēt pēc projekta nosaukuma, akronīma vai granta līguma un apskatīt
projekta publikāciju un datu specifisko statistiku laika gaitā, atvērtās
piekļuves statusu, pētniecības rezultātu lokāciju un izmantot vēl papildus
citas iespējas;
• skatīt kopējo finansētāja/finansējuma plūsmas statistiku (aspektus laika
gaitā, datu avotu, institūciju utt.).
Par OpenAIRE
OpenAIRE gan sociāli, gan tehniski
veicina atvērtās zinātnes veidošanos
Eiropā un ārpus tās.
www.openaire.eu
Kontaktinformācija: info@openaire.eu

Noderīgas saites
OpenAIRE FP7 Pārraudzības tīmekļa vietne:
www.openaire.eu/fp7-stats
OpenAIRE programmas Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) tīmekļa vietne:
www.openaire.eu/h2020-stats
OpenAIRE finansētājiem:
www.openaire.eu/intro-funders
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