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„Horizontas 2020“ atvirosios prieigos mandatas 

Visos Europos Komisijos programos „Horizontas 2020“ 
finansuojamų projektų mokslo publikacijos turi būti atvirai 

prieinamos. 

 

4 žingsniai į atvirąją prieigą 
 

 

1 žingsnis. Pateikite savo straipsnio rankraštį pasirinktam žurnalui. Publikavimo (straipsnio paskelbimo) 
išlaidos gali būti kompensuojamos projekto vykdymo metu. 

 

2 žingsnis. Talpinkite paskutinį rankraščio variantą ar leidėjo parengtą maketą atvirosios prieigos talpykloje (Zenodo.org, 

jei nėra kitų galimybių) kaip įmanoma skubiau, vėliausiai publikavimo metu. Nepakanka pateikti publikacijas projekto 
tinklalapyje, nes jos liks nepastebėtos. 

 

3 žingsnis. Nurodykite projekto finansavimo šaltinį straipsnio metaduomenyse, įtraukdami terminus [„Europos Sąjunga 

(ES)“ ir „Horizontas 2020“] arba [EURATOM ir „Mokslinių tyrimų ir mokymų programa 2014–2018“], projekto pavadinimą, 
akronimą ir dotacijos numerį, publikavimo datą ir embargo laikotarpio, jei jis taikomas, trukmę, identifikatorius (pvz., DOI). 

 

4 žingsnis. Maksimalus embargo laikotarpis publikacijoms – 6 mėnesiai. Socialinių ir humanitarinių mokslų publikacijoms 
leistinas 12 mėnesių embargo laikotarpis. 

 
 

OpenAIRE paslaugos mokslinių tyrimų koordinatoriams 
 
 

 
Ieškokite savo projekto adresu www.openaire.eu. 

 
Tinklalapis yra skirtas visiems programos „Horizontas 2020“ 

projektams. Jame pateikiama informacija apie projektą, su 

projektu susijusios publikacijos, duomenys ir statistinė 

informacija. 

 
OpenAIRE teikia App Box paslaugą, kuria naudojantis galima 

sugeneruoti projekto publikacijų sąrašą vos vienu mygtuko  

paspaudimu. Naudokite šią paslaugą viešindami projekto 

rezultatus ar įterpkite į projekto svetainę ir automatiškai 

atnaujinkite. 

Įkėlus publikaciją į su OpenAIRE suderintą talpyklą 
užtikrinamas: 

 
i. suderinamumas su programos „Horizontas2020“ atvirosios prieigos 
prie mokslinių publikacijų mandatu; 

ii. laiko taupymas, nes galite importuoti savo projekto publikacijas į 
EK dalyvio portalą vos vienu mygtuko paspaudimu. 

 
Nematote visų savo OpenAIRE 

projekto publikacijų tuo 

laikotarpiu, per kurį turi būti 

pateiktos ataskaitos? 
Tai reiškia, kad jos nėra patalpintos į su 

OpenAIRE suderintą talpyklą. Naudokitės 

mūsų portalo paslaugomis (Participate- 

Link Research Results) ir patvirtinkite savo 

publikacijas, kurios yra įkeltos į talpyklą, bet 

nematomos, arba neįkeltos į talpyklą. 

http://www.openaire.eu/
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EK atvirųjų mokslinių tyrimų duomenų bandomasis projektas 

Atvirųjų mokslinių tyrimų duomenų bandomasis projektas 

Nuo 2017 m. dalyvavimas atvirųjų mokslinių tyrimų 
duomenų bandomajame projekte yra privalomas. 

Privaloma įgyvendinti šiuos minimalius reikalavimus: 

• Parenkite duomenų valdymo planą. Naudokite Digital 
Curation Centre DMP dmponline.dcc.ac.uk siūlomus 
H2020 šablonus. 

• Įkelkite duomenis į duomenų talpyklą. Peržiūrėkite 
duomenų talpyklų registrą www.re3data.org. Jei 
nerandate talpyklos, naudokitės OpenAIRE / CERN 
talpykla www.zenodo.org, į kurią gali būti talpinami visi 
duomenys. 

• Pateikite informaciją, kokių įrankių reikia neapdorotų 
duomenų naudojimui, siekiant atkartoti gautus rezultatus 
(arba pateikite įrankius, kuriuos siūlote). 

OpenAIRE kaupia ir saugo išteklius, kurie padeda suprasti 
ir pritaikyti bandomojo projekto reikalavimus. Galite 
parsisiųsti duomenų pilotinio projekto informacinę 
medžiagą www.openaire.eu/openaire-h2020-factsheets 
ir apsilankyti mūsų informaciniame puslapyje 
www.openaire.eu/what-is-the-open-research-data-pilot.  
Ar dalyvauti privaloma? Adresu 
www.openaire.eu/what-is-the-open-research-data-pilot 
rasite H2020 sritis, kurioms priklausantys projektai 
automatiškai tampa  bandomojo projekto dalimi. Dalyvauti 
gali ir projektai iš kitų sričių. 
Ar galima atsisakyti dalyvavimo? Turint tinkamą 
priežastį ir paaiškinimą, atsisakyti dalyvauti galima bet 
kurioje stadijoje. Daugiau informacijos rasite adresu 
www.openaire.eu/what-is-the-open-research-data-pilot. 

 

OpenAIRE atsakys į  Jūsų klausimus 

 
Ar leidėjai neprieštaraus 
savarankiškam kopijų 
archyvavimui talpyklose? 

 
Dažniausiai ne. Dauguma leidėjų 

(pasitikrinkite sherpa.ac.uk) leis talpinti 

straipsnio kopiją talpykloje, kartais su 

embargo periodu, ribojančiu prieigą. Jei 

leidėjo nustatytas embargo periodas 

yra ilgesnis nei 6 mėnesiai (ar 12 

mėnesių socialiniams ir 

humanitariniams mokslams), pagal 

programos „Horizontas 2020“ 

reikalavimus, autoriai turėtų rinktis 

publikavimą atvirojoje prieigoje. 

OpenAIRE gali jums patarti šiais 

klausimais, ypač tais atvejais, kai 

savarankiškas archyvavimas yra 

negalimas. 
 
 
 

Apie OpenAIRE 

OpenAIRE infrastruktūra yra 

finansuojama Europos Komisijos 

ir remia jos Atvirosios prieigos 

nuostatus ir taisykles. 

www.openaire.eu 

 
 

 
DAUGIAU INFORMACIJOS 
Nacionalinė OpenAIRE2020 koordinatorė Lietuvoje – 
Gintarė Tautkevičienė, el. paštas gintare.tautkeviciene@ktu.lt 

Kas yra talpykla? 

Atvirosios prieigos talpyklos saugo ir suteikia nemokamą prieigą 
prie skaitmeninių mokslinių tyrimų rezultatų. Mokslininkai dažnai 
savarankiškai archyvuoja publikacijas institucinėse, nacionalinėse, 
ar teminėse talpyklose (pvz., arXiv, EuropePubMed Central). 
Talpyklos gali suteikti identifikatorių, kuris užtikrina lengvą 
surandamumą. 

Kodėl verta rinktis OpenAIRE reikalavimus 

atitinkančias talpyklas? 
Mes užtikriname, kad visiems įkeltiems dokumentams būtų 
naudojami tinkami metaduomenys, kiekvienas projektas būtų 
susiejamas su informacija apie finansavimą ir nepažeistų 
atvirosios prieigos nuostatų (AP statusas). Apsilankykite adresu 
www.openaire.eu (Dalyvauti → Įkelti) ir  pasirinkite  talpyklą,  kuri 
atitinka EK reikalavimus. Taip pat galite naudoti OpenAIRE ir 
CERN talpyklą www.zenodo.org, kurioje talpinami ES projektų 
duomenys ir publikacijos. 

http://www.re3data.org/
http://www.zenodo.org/
http://www.openaire.eu/
mailto:gintare.tautkeviciene@ktu.lt
http://www.openaire.eu/
http://www.zenodo.org/

