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e-Infrastructures for OpenAccess 

CALL EINFRA-2-2014 

 WP 2014-2015: 4. European research infrastructures 

 e-Infrastructures for OpenAccess 

 Main Pillar: Excellent Science  

 Type of action: Research and innovation actions 

 Call deadline: 15/04/2014 

 Total budget for the topic: € 13 millions, 1 project supported 

 

 



e-Infrastructures for OpenAccess 

CALL EINFRA-2-2014 

 Scope 

– Service-driven data e-infrastructure for open access to research 
information (journal articles, books, monographs, conference 
proceedings, theses, grey literature, software and data, etc) 

– Linking of institutional and thematic repositories across Europe 

– Proof of Concept and prototyping new services supporting open 
science 

– Supporting the global interoperability of open access data e-
infrastructures  



Open Access Infrastructure for Research in Europe 
towards 2020 

 CIEĽ PROJEKTU 
Vytvorenie otvorenej a dlhodobej infraštruktúry na riadenie, 
analýzu, poskytovanie, monitorovanie a prepájanie výsledkov VaV 
(publikácie, datasety, software a sslužby) v rámci existujúcich, 
pripravovaných a budúcich repozitárov naprieč vedeckých disciplín 
a tematických domén 

 Nadväzuje na projekty OpenAIRE a OpenAIRE Plus (FP7) 

 TRVANIE 
42 mesiacov 

 ROZPOČET 
13 miliónov €  
z toho CVTI SR: 60 tis. €  

OpenAIRE2020 

https://www.openaire.eu/statistics/infra-monitoring


 #1 Podporiť ambície H2020 v oblasti voľnej dostupnosti 
vedeckých publikácií – OpenAIRE ako centrálna 
infraštruktúra a služba v H2020 

 #2 Vybudovať celoeurópsku výskumnú informačnú 
platformu na mapovanie OA výsledkov VaV financovaných 
EK a v rámci národných programov 

 #3 Vytvoriť medzinárodnú platformu na spoluprácu OA 
repozitárov 

 #4 Jednotný priestor pre poskytovateľov služieb za účelom 
skúmania nových OA modelov 

 #5 Transformovať iniciatívu OpenAIRE na samostatnú 
právnu jednotku  

CIELE PROJEKTU 
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CVTI SR a OpenAccess 

 od r. 2013 Národný referenčný bod pre oblasť otvoreného 
prístupu k vedeckým informáciám a ich uchovávaniu 

 koordinácia opatrení uvedených v Odporúčaní Európskej 
komisie „Prístup k vedecko-technickým informáciám a ich 
uchovávanie“ (Recommendation on „Access to and 
preservation of scientific information“) 

 spolupráca s Európskou komisiou pri odpočtovaní 
implementácie Odporúčania 

 mapovanie slovenských OpenAccess časopisov 

 budovanie OA repozitára (záverečné práce, sivá literatúra, 
OA časopisy, ...) 
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