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Pagrindiniai reikalavimai

•Publikacijos esančios atvirosios prieigos žurnaluose (ar atvirosios
prieigos monografijos).
•Atvirosios prieigos išlaidos buvo patirtos projektui pasibaigus.
•Projektas baigėsi ne mažiau kaip prieš du metus.
•Trims publikacijoms iš kiekvieno projekto bus suteiktas finansavimas.
•Projektas suteiks finansavimą iki 2000 Eur. moksliniams straipsniams ir
6000 Eur. monografijoms.
•Puslapių ir spalvų išlaidos nebus padengiamos.

FP7 bendrosios programos AP pilotinės iniciatyvos paslaugos

EK/OpenAIRE FP7 bendrosios 
programos projekto Atvirosios 
Prieigos pilotinė iniciatyva
Finansavimas publikacijoms

Informacija tyrėjams

Apie projektą
•Ar jūs esate mokslininkas, partneris
ar koordinatorius FP 7 projekte, kuris
neseniai baigėsi arba netrukus
baigsis?
•Jūsų recenzuotai, atvirosios prieigos
publikacijai gali būti suteiktas
finansavimas.
•Ar jūsų publikacijai gali būti suteiktas
finansavimas galite pasitikrinti čia:
http://postgrantoapilot.openaire.eu.

Dėmesio! Kreipkitės į biblioteką/mokslinių tyrimų administratorius dėl finansavimo iš fondų.
Jie gali patikrinti ar jūsų publikacija gali gauti finansavimą ir  pretenduoti į leidėjų siūlomas nuolaidas.



Apie OpenAIRE 
OpenAIRE infrastruktūra yra 
finansuojama EK, remiant Atvirosios 
Prieigos nuostatus ir taisykles.

Prieigos nuostatus ir taisykles. 
Daugiau informacijos ir kontaktiniai 
duomenys www.openaire.eu

Kitos nuorodos

Nuostatų gairės: www.openaire.eu/postgrant/fp7-post-grant/pilot

DUK: http://www.openaire.eu/fp7-post-grant-pilot-faq

Informacija apie paraiškų teikimą: https://postgrantoapilot.openaire.eu

DAUGIAU INFORMACIJOS 
Nacionalinė atviros prieigos koordinatorė Lietuvoje - Gintarė Tautkevičienė,
el. paštas: gintare.tautkeviciene@ktu.lt
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Jei kitaip nenurodyta, visa medžiaga sukurta OpenAIRE konsorciumo yra licencijuojama pagal Creative Commons Attribution 4.0 tarptautinę licenciją.

Kas yra atvirosios prieigos žurnalai? 
Tai žurnalai, kurie suteikia nemokamą prieigą prie žurnalų 
turinio skaitytojams ir institucijoms. Apsilankykite 
Directory of Open Access Journals www.doaj.org, kur 
rasite sąrašą atvirosios prieigos žurnalų, kuriems gali būti 
suteiktas finansavimas.

Daugiau informacijos
Šio FP7 post-grant AP Projekto biudžetas - 4 milijonai 
Eurų, šis projektas bus vykdomas dvejus metus arba 
kol biudžeto lėšos bus išleistos. Dažniausiai 
užduodamus klausimus rasite čia: www.openaire.eu/
postgrantoapilot. 

Sąskaitų pateikimas 

Dalis leidėjų yra supaprastinę 
sąskaitų pateikimo tvarką. Daugiau 
informacijos tinklapyje.

Jei Jūsų sąskaita jau apmokėta, galite 
kreiptis dėl išlaidų kompensavimo. 
Platesnė informacija 
postgrantpilotinfo@openaire.eu. 

1 žingsnis: Po to kai jūsų publikacija bus priimta, registruokitės ir prisijunkite https://postgrantoapilot.openaire.eu. Čia jūs 
galite pasitikrinti ar projektas yra tinkamas gauti finansavimą.

2 žingsnis: Įveskite informaciją apie projektą, publikaciją ir išlaidas.

3 žingsnis: Jei jūsų publikacija atitinka kriterijus, finansavimas bus patvirtintas. AP projektas paprašys sąskaitos iš leidėjų ir 
suorganizuos apmokėjimą.

4 žingsnis: Pasiūlykite leidėjui susisiekti su Athena tyrimų institutu adresas nurodytas žemiau. Projekto tikslas 
bendradarbiauti su leidėjais, kad būtu supaprastinti apmokėjimo procesai. Pateikite prašymą pagrindinėms paslaugoms kai 
tik jūsų publikacija buvo priimta. Įkelkite savo sąskaitą (adresuokite Athena tyrimų konsorciumui). Specialūs susitarimai 
vengti sąskaitų pateikimo galimi su kai kuriais leidėjais. Daugiau informacijos tinklapyje.)

4 žingsniai kreipiantis dėl finansavimo




