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[wersja 1.0 z dn. 17 czerwca 2021 r.]  
Rozdział Otwarta Nauka (s. 38-54) 
 
 

Oprac. na podst. European Commission, Horizon Europe. Programme Guide  

[dostęp: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-

2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf] 

Tłum. B. Adamczak. Korekta: J. Waluszko, K. Dudek 

 

 
 

Rozwinięcie stosowanych skrótów 
 

AGA (Annotated Grant Agreement) - szczegółowa umowa o dotację dotycząca obowiązkowych 

praktyk Otwartej Nauki  

DM (Data Management) – zarządzanie danymi  

DMP (Data Management Plan) – plan zarządzania danymi  

DOAB (Directory of Open Access Books) - platforma umożliwiająca znalezienie wydawców 

i monografii w otwartym dostępie 

DOAJ (Directory of Open Access Journals) - platforma umożliwiająca znalezienie czasopism 

w otwartym dostępie z danej dziedziny nauki 

EOSC (European Open Science Cloud) – Europejska Chmura Otwartej Nauki 

FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) – zasady dotyczące tego jakie powinny 

być dane badawcze: możliwe do odnalezienia, dostępne, interoperacyjne, możliwe 

do ponownego użycia  

IPR (Intellectual property rights) – prawo własności intelektualnej  

MGA (Model Grant Agreement) - umowa o dotację 

ORE (Open Research Europe) - platforma publikacyjna o otwartym dostępie Komisji 

Europejskiej dla wszystkich dyscyplin naukowych, dla badań prowadzonych w ramach 

programu Horyzont Europa  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_v1.2_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/report/data-management-plan-template_he_en.docx
https://www.doabooks.org/
http://www.doaj.org/
https://eosc.eu/
https://www.go-fair.org/fair-principles/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_v1.2_en.pdf
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
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PID (Persistent Identifiers) - trwałe identyfikatory 

RDM (Research Data Management) - zarządzanie danymi badawczymi  

RODO (General Data Protection Regulation) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

RRI (Responsible Research and Innovation) - odpowiedzialne badania i innowacje  

 

 

Otwarta Nauka w Horyzont Europa 
 

Otwarta Nauka to podejście oparte na otwartej współpracy i systematycznym dzieleniu się 

wiedzą i narzędziami na jak najwcześniejszym i jak najszerszym etapie procesu. Zawiera 

potencjał do podnoszenia jakości i wydajności badań oraz przyspieszenia postępu wiedzy 

i innowacji poprzez dzielenie się wynikami, zwiększanie ich przydatności do ponownego użycia 

i poprawę ich odtwarzalności. Wiąże się to z zaangażowaniem wszystkich uczestników 

związanych z wytwarzaniem wiedzy. 

Horyzont Europa wykracza poza otwarty dostęp do Otwartej Nauki, na której opiera 

ogólną/wszechstronną politykę wdrażaną już na etapie przygotowania wniosku aż do napisania 

końcowego sprawozdania z projektu. Rozporządzenie w sprawie programu „Horyzont Europa” 

określa podstawę prawną zobowiązań i zaleceń w zakresie Otwartej Nauki, które mają 

zastosowanie do beneficjentów programu „Horyzont Europa”. Szczegółowa umowa o dotację 

zawiera wskazówki dotyczące wypełniania zobowiązań dotyczących Otwartej Nauki 

wymaganych we wzorze umowy o dotację. Niniejszy przewodnik uzupełnia informacje zawarte 

w szczegółowym wzorze umowy o dotację ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania 

wniosków. 

W programie Horyzont Europa, praktyki Otwartej Nauki są uwzględniane w ocenie 

wniosków w ramach kryterium „doskonałości” oraz „jakości i efektywności wdrażania”. Istnieją 

obowiązkowe praktyki Otwartej Nauki, które są wymagane dla wszystkich projektów 

w ramach modelowej umowy o dotację i/lub programu prac lub warunków przystąpienia 

a także zalecanych praktyk (wszystkie praktyki Otwartej Nauki, które nie są obowiązkowe). 

Rekomendowane praktyki Otwartej Nauki są motywowane poprzez ich ocenę na etapie 

składania wniosków. Wnioskodawcy powinni być świadomi zarówno obowiązkowych 

jak i zalecanych praktyk i w związku z tym, powinni je uwzględnić w swoich wnioskach. 

 

https://www.dpconline.org/handbook/technical-solutions-and-tools/persistent-identifiers
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/report/data-management-plan-template_he_en.docx
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Obowiązkowe praktyki Otwartej Nauki 
 

Niektóre praktyki Otwartej Nauki są obowiązkowe dla wszystkich beneficjentów 

na podstawie umowy o dotację. Dotyczą one: 

 otwartego dostępu do publikacji naukowych na warunkach wymaganych w umowie 

o grant 

 odpowiedzialnego zarządzania danymi badawczymi zgodnie z zasadami FAIR (Findable, 

Accessible, Interoperable, Reusable) dotyczącymi „znajdowania”, „dostępności”, 

„interoperacyjności” oraz „ponownego wykorzystania”, w szczególności poprzez 

uogólnione wykorzystanie planów zarządzania danymi oraz otwarty dostęp do danych 

badawczych według zasady „otwarte na ile to możliwe, zamknięte na tyle na ile 

to konieczne” na podstawie warunków wymaganych w umowie o udzielenie dotacji 

 informacji o wynikach badań, narzędziach, instrumentach potrzebnych do walidacji 

wniosków z publikacji naukowych lub do walidacji/ponownego wykorzystania danych 

badawczych 

 cyfrowego lub fizycznego dostępu do wyników niezbędnych do walidacji wniosków 

z publikacji naukowych (chyba, że zgłaszane są wyjątki) 

 w nagłych publicznych przypadkach, na żądanie grantodawcy - natychmiastowego 

otwartego dostępu do wszystkich wyników badań na podstawie otwartych licencji 

lub jeżeli pojawiają się wyjątki, dostępu na uczciwych i rozsądnych warunkach 

dla podmiotów prawnych, które potrzebują wyników badań w celu zaradzenia sytuacji 

kryzysowej w społeczeństwie. 

Obowiązki te są opisane w art. 17 wzoru umowy o dotację (Model Grant Agreement, MGA) 

a szczegółowe wytyczne dotyczące ich wypełnienia znajdują się w art. 17 szczegółowej umowy 

o dotację (Annotated Grant Agreement, AGA). Niektóre praktyki Otwartej Nauki 

są obowiązkowe w przypadku określonych programów prac lub warunków zaproszenia, 

co może skutkować dodatkowymi zobowiązaniami do przestrzegania praktyk Otwartej Nauki. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_v1.2_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_v1.2_en.pdf
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Zalecane praktyki Otwartej Nauki 
 

Są to praktyki Otwartej Nauki wykraczające poza te obowiązkowe, takie jak: angażowanie 

wszystkich odpowiednich podmiotów, w tymi obywateli, wczesne i otwarte dzielenie się 

badaniami, zarządzanie wynikami wykraczające poza dane badawcze, otwarte recenzowanie. 

Zalecane praktyki Otwartej Nauki to lista, którą wnioskodawcy powinni stosować, gdy jest 

to możliwe i odpowiednie dla ich projektów. Wreszcie, niektóre tematy programów prac 

lub warunki aplikowania mogą zachęcać do stosowania określonych dodatkowych praktyk 

Otwartej Nauki. 

 

 

Ocena praktyki Otwartej Nauki 
 

Praktyki Otwartej Nauki są oceniane na podstawie kryterium „doskonałości” 

(w szczególności w zakresie stosowanej metodologii) oraz kryterium „jakość i efektywność 

realizacji”. Wnioskodawcy powinni odnieść się do praktyk Otwartej Nauki w odpowiedniej 

sekcji dotyczącej metodologii Otwartej Nauki a także przedstawić konkretne informacje 

na temat tego, w jaki sposób planują przestrzegać obowiązkowych praktyk Otwartej Nauki. 

Brak przedstawienia odpowiedniego rozwiązania spowoduje niższy wynik w ocenie końcowej 

projektu. Jasne zaś wyjaśnienie, w jaki sposób wnioskodawcy zaimplementują zalecane 

praktyki, stosownie do swoich projektów, zaowocuje wyższą oceną. Jeśli wnioskodawcy 

uważają, że żadna z praktyk Otwartej Nauki (obowiązkowa lub zalecana) nie ma zastosowania 

do ich projektu, muszą przedstawić odpowiednie uzasadnienie. 

W części dotyczącej kryterium „doskonałości” propozycji, w akapicie na temat metodologii, 

wnioskodawcy powinni opisać, w jaki sposób praktyki Otwartej Nauki (obowiązkowe oraz 

zalecane) są wdrażane jako integralna część metodologii i pokazać, w jaki sposób to wdrażanie 

jest dostosowane do charakteru ich pracy, zwiększając tym samym szansę realizacji celów 

projektu. Informacje istotne dla konkretnego obszaru wniosku powinny być ograniczone 

do maksymalnie jednej strony. Jeżeli praktyki Otwartej Nauki nie mają zastosowania 

do wniosku, należy przedstawić odpowiednie uzasadnienie, że jeśli opiniotwórcy wyrażają 

zgodę to Otwarta Nauka nie będzie brana pod uwagę w ewaluacji. Ponadto, wnioskodawcy 

generujący lub ponownie wykorzystujący dane powinni przedstawić na dodatkowej, 
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maksymalnie jednej stronie, swoje plany zarządzania danymi. 

 W części dotyczącej „charakteru uczestników i konsorcjum jako całości”, wnioskodawcy 

powinni opisać, w jaki sposób konsorcjum gromadzi niezbędną wiedzę dyscyplinarną 

i interdyscyplinarną. Wnioskodawcy powinni wykazać, w jaki sposób obejmuje to wiedzę 

fachową i/lub osiągnięcia w praktykach Otwartej Nauki, adekwatne do tego, co zaplanowano 

dla projektu. Jeżeli przedstawiono uzasadnienie, że praktyki Otwartej Nauki nie są istotne 

dla ich projektów, nie będzie konieczne wykazanie dorobku i wiedzy fachowej. 

Wreszcie, w części A swojego wniosku, wnioskodawcy są proszeni o wymienienie 

maksymalnie 5 publikacji, powszechnie stosowanych datasetów lub innych osiągnięć członków 

konsorcjum, które uważają za istotne dla proponowanego działania. Oczekuje się publikacji 

w otwartym dostępie, w szczególności artykułów w czasopismach, podczas gdy datasety 

powinny być zgodne z zasadami FAIR, czyli „tak otwarte jak to możliwe, oraz zamknięte na tyle, 

na ile jest to konieczne”. Jeżeli publikacje nie są ogólnodostępne (opublikowane w otwartym 

dostępie), zachęca się wnioskodawców do deponowania ich w repozytoriach i zapewnienia 

do nich dostępu, gdy tylko jest to możliwe. Znaczenie publikacji nie będzie oceniane 

na podstawie wskaźnika Impact Factor czasopisma, w którym artykuł został opublikowany, 

ale na podstawie oceny jakościowej dostarczanej przez wnioskodawców dla każdej publikacji. 

 

 

 

Jak powinien wyglądać wniosek o dotację 
Z wykorzystaniem praktyk Otwartej Nauki? 
 

Każdy wnioskodawca powinien zapoznać się ze wzorem umowy o dotację (AGA) 

dotyczącym obowiązkowych praktyk Otwartej Nauki oraz niniejszym przewodnikiem.  

Ważne są: 

 

Wczesne i otwarte udostępnianie: wnioskodawca powinien dostarczyć szczegółowe 

informacje na temat tego, czy i jak wdrożyć wczesne i otwarte udostępnianie oraz dla której 

części oczekiwanych wyników. Można tu wspomnieć, jaki rodzaj wczesnego i otwartego 

udostępniania jest odpowiedni  dla konkretnej dyscypliny i projektu, np. preprinty, raporty 

z wstępnej rejestracji oraz informacja, z jakich platform planuje się korzystać. 
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Zarządzanie danymi badawczymi (Research Data Management, RDM): jest obowiązkowe 

w programie Horyzont Europa w przypadku projektów generujących i ponownie 

wykorzystujących dane. Jeśli wnioskodawca zamierza generować lub ponownie wykorzystać 

dane i/lub inne wyniki badań (z wyjątkiem publikacji), musi opisać (na maksymalnie jednej 

stronie), w jaki sposób będą one zarządzane. Dalsze szczegóły na ten temat znajdują się 

w szablonie propozycji w odpowiedniej sekcji dotyczącej Otwartej Nauki. Na etapie składania 

wniosku jest wymagany pełny plan zarządzania danymi (Data Management Plan, DMP). 

W przypadku tych programów prac, które wymagają korzystania z repozytoriów Europejskiej 

Chmury Otwartej Nauki (European Open Science Cloud, EOSC), wnioskodawcy powinni 

szczegółowo omówić wykorzystanie takich repozytoriów w swoich wnioskach. W drodze 

wyjątku, w sytuacjach zagrożenia publicznego i jeśli wymaga tego program prac, należy złożyć 

pełny plan zarządzania danymi już na etapie składania wniosku lub najpóźniej w momencie 

podpisania umowy o dotację (grant). Wzór planu DMP znajduje się w szablonach 

sprawozdawczych w dokumentach, w zakładce „Funding and Tenders” na stronie Komisji 

Europejskiej. 

 

Odtwarzalność wyników badań: należy nakreślić pomiary zaplanowane w projekcie, które 

mogą przyczynić się do zwiększenia odtwarzalności. Takie środki mogą być stosowane 

z innymi częściami metodologii wniosku (takimi jak: przejrzysty projekt badań, solidność analiz 

statystycznych, zajmowanie się negatywnymi wynikami) 

lub w obowiązkowych/nieobowiązkowych praktykach związanych z Otwartą Nauką (np. DMP, 

wczesne udostępnianie prac poprzez wstępną rejestrację, preprinty, otwarty dostęp 

do oprogramowania, przepływy prac, narzędzia) do wdrożenia. Bardziej szczegółowe sugestie 

dotyczące dobrych praktyk w zakresie poprawy odtwarzalności i zasobów w odpowiedniej 

sekcji można znaleźć poniżej. Program Horyzont Europa wymaga informacji o zdeponowanych 

w repozytorium publikacjach i danych dotyczących wszelkich wyników badań lub innych 

narzędzi i instrumentów: danych, oprogramowania, algorytmów, protokołów, modeli, 

przepływu prac, notatników elektronicznych i innych – potrzebnych do ponownego 

wykorzystania lub walidacji wniosków z publikacji naukowych oraz walidacji i ponownego 

wykorzystania danych badawczych. Ponadto beneficjenci muszą zapewnić cyfrowy lub fizyczny 

dostęp do danych lub innych wyników potrzebnych do walidacji wniosków z publikacji 

naukowych, w zakresie w jakim chronione są ich uzasadnione interesy lub ograniczenia. Więcej 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/report/data-management-plan-template_he_en.docx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/report/data-management-plan-template_he_en.docx
https://eosc.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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szczegółów na temat tych wymagań dotyczących odtwarzalności oraz wskazówki dotyczące 

ich spełnienia znajdują się w AGA (artykuł 17). 

 

Otwarty dostęp: wnioskodawca powinien podać konkretne informacje o tym, w jaki sposób 

spełni wymagania polityki otwartego dostępu, czyli deponowania i natychmiastowego dostępu 

do publikacji oraz otwartego dostępu do danych (ten ostatni z pewnymi wyjątkami 

i w terminach określonych w DMP) za pośrednictwem repozytorium i w ramach otwartych 

licencji. Może opracować (na podstawie subskrypcji lub otwartego dostępu) listę publikacji, 

z których będzie korzystać. Może także opracować temat repozytorium/repozytoriów 

za pośrednictwem którego zapewniony zostanie otwarty dostęp do publikacji i danych 

badawczych (artykuł 17). Otwarty dostęp do danych badawczych i innych wyników badań 

należy omówić w części dotyczącej zarządzania danymi badawczymi we wniosku. Dane 

badawcze powinny być domyślnie otwarte, chyba, że istnieją uzasadnione powody, 

aby je zamknąć. W sprawie otwartego dostępu do danych i uzasadnionych powodów 

ograniczenia dostępu należy zapoznać się z AGA (art. 17). Zasadniczo, otwarty dostęp 

do innych wyników badań, takich jak oprogramowanie, modele, algorytmy, przepływy prac, 

protokoły, symulacje, notebooki elektroniczne i inne, nie jest wymagany, ale zdecydowanie 

zalecany. Zachęca się również dostępu do „fizycznych” wyników, takich jak: linie komórkowe, 

biopróbki, związki, materiały itp. 

 

Otwarta recenzja: gdy jest to możliwe, preferowane jest otwarte recenzowanie publikacji. 

W takim przypadku należy podać szczegółowe informacje dotyczące wydawnictwa, z których 

wnioskodawca zamierza korzystać oraz wskazać miejsca, które kwalifikowałyby się jako 

udostępniające otwarte recenzje. 

 

Zaangażowanie obywateli, społeczeństwa obywatelskiego i użytkowników końcowych: 

wnioskodawca powinien podać jasne i zwięzłe informacje o tym, w jakim sposób 

zaangażowanie obywateli, społeczeństwa obywatelskiego i użytkowników końcowych zostanie 

wdrożone w projekcie w stosownych przypadkach. Rodzaje działań związanych 

z zaangażowaniem będą zależeć od rodzaju przewidywanych działań w zakresie badań 

naukowych i innowacji oraz od zaangażowanych dyscyplin i sektorów. Może to obejmować: 

działania związane ze wspólnym projektowaniem (takie jak: warsztaty, grupy fokusowe 
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lub inne sposoby opracowywania programów, map drogowych i polityk w zakresie badań 

naukowych i innowacji) często obejmujące głęboką dyskusję na temat implikacji, etyki, korzyści 

i wyzwań związanych z kierunkami badań naukowych i innowacji lub rozwojem 

technologicznym; działania związane ze współtworzeniem (bezpośrednie angażowanie 

obywateli i/lub użytkowników końcowych w rozwój nowej wiedzy lub innowacji związanych 

z nauką obywatelską a także innowacji kierowanych przez użytkowników) oraz działania 

współoceny (takie jak: pomoc w monitorowaniu, ocenie i informacjach zwrotnych związanych 

z zarządzaniem projektem, politykami lub programami na zasadzie iteracyjnej lub nawet 

ciągłej). Zakres zaangażowania się w projekt może wahać się od działań jednorazowych wraz 

z innymi podejściami metodologicznymi po bycie głównym celem lub podejściem 

metodologicznym samego projektu. Zaangażowanie będzie wymagało zasobów i wiedzy 

fachowej, dlatego często jest prowadzone przez wyspecjalizowane organizacje pośredniczące 

lub personel posiadający odpowiednią wiedzę fachową. Bardziej szczegółowe informacje 

na temat tych działań i przydatnych zasobów opracowanych w ramach programu „Horyzont 

2020” można znaleźć w odpowiedniej sekcji poniżej. 

 

 

Praktyki Otwartej Nauki i odpowiednie zasoby 
 

Wczesne i otwarte udostępnianie badań oznacza jak najszybsze udostępnienie prac 

badawczych, metodologii, wyników takich jak dane i oprogramowanie, oraz ustaleń w procesie 

badawczym. Przykłady takiego wczesnego udostępniania obejmują wstępną rejestrację, 

zarejestrowane raporty i preprinty. Praktyki wczesnego udostępniania wspierają 

powtarzalność badań i pomagają naukowcom uzyskać pierwszeństwo przed ich odkryciami 

i/lub wnioskami. 

 

Rejestracja wstępna planów badań w publicznym repozytorium udostępnia hipotezę 

badawczą, projekt badania i planowaną analizę przed zebraniem danych. Rejestracja wstępna 

jest wspomagana przez dedykowane platformy; zwiększa przejrzystość, wiarygodność, 

odtwarzalność wyników oraz pomaga przeciwdziałać stronniczości publikacji w kierunku 

pozytywnych wyników. 
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Zarejestrowane raporty to artykuły naukowe, które są recenzowane i publikowane w dwóch 

etapach. Projekt badania i plan analizy, w tym hipoteza i metodologia podlegają wzajemnej 

ocenie jakości i przydatności pytania badawczego i protokołu. Jeśli zostaną zaakceptowane, 

protokoły badawcze są wstępnie rejestrowane (patrz: wstępna rejestracja) a końcowy artykuł 

badawczy jest tymczasowo przyjmowany do publikacji. Po przeprowadzeniu badania artykuł 

zawierający wyniki i dyskusję oraz wszelkie zmiany jest przesyłany i poddawany drugiej turze 

recenzji. Zarejestrowane raporty zmniejszają stronniczość publikacyjną w zakresie 

pozytywnych wyników, ponieważ przyjęcie do publikacji opiera się na jakości badania, 

niezależnie od wyniku. 

 

Preprinty: publikacje naukowe, które są udostępniane publicznie przed recenzją i publikacją 

w czasopismach za pośrednictwem platform preprint. Coraz więcej czasopism akceptuje 

udostępnianie preprintów przed publikacją, ale zdarzają się wyjątki. Beneficjenci muszą 

sprawdzić politykę swojego czasopisma docelowego, aby upewnić się, że preprint nie 

zapobiegnie jego publikacji. 

 

Zasoby informacyjne 

 arkusze informacyjne ORION: arkusze dotyczą Otwartej Nauki na temat wstępnej 

rejestracji, preprintów i nauki o społeczności 

 zarejestrowane raporty 

 Sherpa Romeo 

 

Repozytoria 

OSF, AsPredicted, Preclinicaltrials.eu, PROSPERO, Evidence in Governance and Politics,  

Registry for International Development Impact Evaluations 

 

Servery (preprints) 

Zenodo [multidyscyplinarne], Preprints [multidyscyplinarne], bioRxiv [nauki o życiu], medRxiv 

[nauki medyczne i nauki o zdrowiu], PsyArxiv [nauki o zachowaniu], SocArXiv [nauki społeczne 

i humanistyczne], LawArXiv [prawo], ArXiv [fizyka, matematyka, nauki o komputerach] 

 

 

https://www.orion-openscience.eu/public/2019-02/201810-VA-Orion-FactSheets-V5.pdf
https://www.cos.io/initiatives/registered-reports
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://osf.io/registries
https://aspredicted.org/
https://preclinicaltrials.eu/
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
https://egap.org/
https://www.3ieimpact.org/evidence-hub/ridie
https://zenodo.org/
https://www.preprints.org/
https://www.biorxiv.org/
https://www.medrxiv.org/
https://psyarxiv.com/
https://osf.io/preprints/socarxiv
http://lawarxiv.info/
https://arxiv.org/
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Zarządzanie danymi badawczymi i zarządzanie 
Innymi wynikami badań 
 

Zarządzanie danymi badawczymi (Research Data Management, RDM) to proces w cyklu 

badawczym, który obejmuje zbieranie lub pozyskiwanie danych, organizowanie, 

przechowywanie, (długoterminowe) przechowywanie, bezpieczeństwo, zapewnienie jakości, 

przydzielenie trwałych identyfikatorów (Persistent Identifiers - PID), dostarczanie metadanych 

zgodnie z wymogami dyscyplinarnymi, licencje oraz zasady i procedury udostępniania danych. 

RDM jest niezbędnym elementem każdego projektu, który generuje, zbiera lub ponownie 

wykorzystuje dane. Najlepszą praktyką jest wcześniejsze planowanie potrzeb w zakresie 

zbierania i udostępniania danych, które wnioskodawcy mogą napotkać w trakcie realizacji 

projektu. Na przykład, muszą istnieć przepisy zapewniające odpowiedzialne zarządzanie 

danymi (np. wybór odpowiedniego miejsca do ich złożenia, wydanie odpowiednich przepisów, 

poszanowanie przepisów prawnych takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

RODO). Ponadto, zarządzanie danymi powinno być zgodne z zasadami FAIR, aby zapewnić 

naukowcom możliwość wyszukiwania, dostępu i ponownego wykorzystania swoich danych, 

maksymalizując skuteczność i odtwarzalność podejmowanych badań. RDM, zgodnie z zasadami 

FAIR, jest wymogiem, który należy realizować niezależnie od tego, czy dane generowane 

i ponownie wykorzystywane w projekcie mają być ogólnodostępne czy też przewidziane 

są ograniczenia dostępu. Dane FAIR nie są równoważne z danymi otwartymi (publicznie 

dostępnymi dla każdego w celu ponownego wykorzystania). Dane mogą i powinny spełniać 

zasady FAIR, nawet jeśli ich dostęp jest ograniczony. Zasady RDM i FAIR można stosować 

do wyników badań innych niż dane (przepływ prac, protokoły, oprogramowanie, próbki). Zaleca 

się, aby wnioskodawcy rozważyli solidne praktyki zarządzania danymi i innymi wynikami badań 

już na etapie wstępnym projektu.  

Poniżej znajdują się ważne elementy RDM przydatne już na etapie składania wniosku: 

 trwałe/stałe identyfikatory (PID): mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia możliwości 

znalezienia wyników badań. Są to globalnie unikalne i długotrwałe odniesienia 

do obiektów cyfrowych (takich jak: dane, publikacje i inne wyniki badań) lub obiektów nie 

cyfrowych (takich jak: naukowcy, instytucje badawcze, granty). Często używane 

są trwałe identyfikatory, które obejmują cyfrowe identyfikatory (DOI); 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/report/data-management-plan-template_he_en.docx
https://www.dpconline.org/handbook/technical-solutions-and-tools/persistent-identifiers
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 aby zwiększyć możliwość wyszukiwania wyników badań i umożliwić potencjalne 

ich ponowne wykorzystanie, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich metadanych. 

Dodatkowo, należy podać informację na jakiej licencji należy dane udostępnić;  

 zaufane repozytoria: pełnią centralną rolę w programie Horyzont Europa w zakresie 

przechowywania i udostępniania publikacji i danych badawczych. Wnioskodawcy 

z pomocą personelu zajmującego się danymi badawczymi (bibliotekarzy danych, data 

stewardów) powinni sprawdzić, czy repozytoria, w których można zdeponować swoje 

dane, mają cechy zaufanych repozytoriów a następnie odpowiednio to uzasadnić 

w swoich planach zarządzania danymi;  

 plany zarządzania danymi: stanowią podstawę odpowiedzialnego zarządzania wynikami 

badań i są obowiązkowe w programie Horyzont Europa w przypadku projektów 

generujących i/lub ponownie wykorzystujących dane (wymogi związane z planami DMP 

można znaleźć w art. 17 AGA). Wzór planu DMP znajduje się w szablonach 

sprawozdawczych w dokumentach referencyjnych “Funding and Tenders” na stronie 

Komisji Europejskiej. Jego stosowanie jest zalecane, ale nie obowiązkowe. DMP 

to formalne dokumenty, które od początku projektu określają wszystkie aspekty 

związane z danymi badawczymi, w tym ich organizację i ochronę, oraz odpowiednie 

przepisy dotyczące przechowywania, udostępniania i ewentualnego usuwania danych 

badawczych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu projektu.  

Przygotowanie DMP jest podstawową częścią metodologiczną projektu, ponieważ dobre 

zarządzanie danymi usprawnia pracę, oszczędza czas oraz przyczynia się do ochrony informacji 

a także zwiększa wartość danych badawczych wśród samych beneficjentów i innych osób, 

w trakcie i po przeprowadzeniu projektu badawczego. Plany DMP są zatem kluczowym 

środkiem wsparcia planowania i prowadzenia projektu badawczego. Dodatkowo, należy 

podkreślić, że przygotowanie planu DMP powinno rozpocząć się przed rozpoczęciem projektu. 

DMP odgrywają kluczową rolę w pomaganiu naukowcom w odpowiednim zarządzaniu 

wynikami badań innymi niż dane badawcze i publikacje, również zgodnie z zasadami FAIR. 

Takie wyniki badań mogą być fizyczne lub cyfrowe. Mogą one obejmować oryginalne 

oprogramowanie stworzone w trakcie projektu, przepływy pracy, protokoły, informacje 

o nowych materiałach, takich jak: próbki, linie komórkowe, przeciwdziała itp. DMP powinny 

również uwzględniać odpowiednią strategię zarządzania takimi wynikami danych. DMP 

powinien być dokumentem, który jest na bieżąco aktualizowany i wzbogacany w miarę rozwoju 
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projektu. Takie aktualizacje mogą nastąpić po osiągnięciu odpowiednich kamieni milowych 

związanych, m.in. z generowaniem nowych danych lub w celu odzwierciedlenia zmian 

związanych z pierwotnym planowaniem, zmian w przepisach dotyczących dostępu 

do danych/wyników polityk kuratorskich, zmian w praktykach konsorcjów (np. nowym 

potencjałem innowacyjnym, decyzją o zgłoszeniu patentu), zmianach w składzie konsorcjum 

itp. Dobrą praktyką dotyczącą DMP jest zarejestrowanie ich jako dokumentów publicznych 

w celu udostępnienia ich w sposób otwarty, chyba, że istnieją uzasadnione powody, 

aby zachować ich poufność. Dodatkową praktyką jest publikowanie DMP w specjalistycznych 

czasopismach lub platformach wydawniczych, takich jak: RIO lub deponowanie 

ich w publicznych repozytoriach, które są specyficzne dla DMP, takich jak: DMPOnline i inne. 

Ponieważ praktyki dotyczące zarządzania danymi, ich przechowywania i udostępniania różnią 

się znacznie w zależności od dyscypliny naukowej, DMP powinny odzwierciedlać wspólne 

praktyki dyscyplinarne. Oprócz specyfiki dziedzinowej, plany DMP we wszystkich dziedzinach 

powinny uwzględniać nadrzędny zestaw wymagań związanych z danymi badawczymi, w tym 

aspekty związane z zasadami FAIR.  

Wspólne aspekty, które należy uwzględnić we wszystkich planach DMP, obejmują: 

 opis zbioru danych: szczegółowy opis wygenerowanych lub ponownie 

wykorzystywanych danych, w tym ukierunkowanie naukowe i podejście techniczne, 

aby umożliwić powiązanie zbiorów danych z konkretnymi badaniami, a także 

informacjami o typach i rozmiarze zbioru danych 

 standardy i metadane: protokoły i standardy stosowane do strukturyzowania danych 

(tj. pełnego odniesienia do metadanych), aby inni naukowcy mogli dokonać oceny 

i odtworzyć zbiór danych. O ile jest dostępne - odniesienie do wspólnych standardów 

danych, z którymi ich dane są zgodne i które czynią je interoperacyjnymi z innymi 

zbiorami danych podobnego typu 

 -nazwy oraz trwałe/stałe identyfikatory dla zbioru danych: niepowtarzalna i trwała 

identyfikacja (identyfikator) zbioru danych oraz stabilne, możliwe do rozwinięcia 

hiperłącze do miejsca, w  którym można uzyskać bezpośredni dostęp do zbioru danych. 

Zwykle umożliwia to udostępnienie danych w  publicznym repozytorium. Co ciekawe, 

wiele repozytoriów instytucjonalnych świadczy podobne usługi  

 metodyka przechowywania i ochrony danych: informacje na temat standardów, które 

będą stosowane w celu zapewnienia integralności zbioru danych oraz okresu, w którym 

https://riojournal.com/
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://www.scienceeurope.org/media/4brkxxe5/se_rdm_practical_guide_extended_final.pdf
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będą one przechowywane a także sposobu ich przechowywania i udostępniania 

w dłuższej perspektywie. Odniesienie do publicznego repozytorium danych, w którym 

będą dane/są zdeponowane, z odpowiednim uwzględnieniem, czy wybrane 

repozytorium spełnia wymagania zaufanego repozytorium 

 metodologia udostępniania danych: informacje o tym, w jaki sposób można uzyskać 

dostęp do zbiorów danych, w tym warunki użytkowania lub licencja, na podstawie 

której można uzyskać do nich dostęp i ponownie je wykorzystać oraz informacje 

o wszelkich ograniczeniach, które mogą mieć zastosowanie lub istotnych kwestiach 

dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. Ważne jest również określenie 

i uzasadnienie terminu udostępniania danych  

 zarządzanie wynikami, w przypadku wyników badań naukowych innych niż dane 

i publikacje: sekcja dotycząca zarządzania wynikami powinna przedstawiać wyniki 

związane z zarządzaniem danymi badawczymi zgodnie z zasadami FAIR, w tym 

szczegółowy opis danych. Powinna także brać pod uwagę odpowiednie standardy 

metadanych i uwzględniać iż dane badawcze powinny posiadać PID podczas 

deponowania lub cyfrowego udostępniania. Plan powinien zawierać szczegółowe 

informacje o przewidywanej metodologii deponowania, przechowywania i ochrony 

danych badawczych, określając właściwe podejście, które może zmaksymalizować 

ponowne wykorzystanie i przyjęcie wyników przez szerszą społeczność badawczą. Jeśli 

dane wyjściowe są fizyczne, plan powinien uwzględniać, w jaki sposób dane zostaną 

udostępnione potencjalnym użytkownikom 

 koszty i personel związany z RDM: oszacowanie kosztów związanych z RDM, takich 

jak wypłaty dla osoby/zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie danymi i procesy 

zapewniania jakości danych badawczych oraz koszty gromadzenia, dokumentacji, 

przechowywania, udostępniania danych a także ponownego ich wykorzystania. 

 

 

Europejska Chmura Otwartej Nauki 
 

Europejska Chmura Otwartej Nauki (EOSC) ma na celu wdrożenie i konsolidację otwartego,  

zaufanego środowiska wirtualnego, aby umożliwić ok. 2 mln europejskich badaczy 

przechowywanie, udostępnianie, przetwarzanie, analizowanie i ponowne wykorzystywanie 

https://eosc.eu/
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cyfrowych obiektów badawczych, w tym danych, publikacji i oprogramowania w różnych 

dyscyplinach i granicach. Zaproponowano europejskie współprogramowe podejście 

partnerskie do EOSC na lata 2021-2030. EOSC gromadzi inicjatywy instytucjonalne, krajowe 

i europejskie oraz aangażuje wszystkie zainteresowane strony, aby wdrożyć europejskie źródło 

danych badawczych, w którym dane będą możliwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne 

i nadające się do ponownego wykorzystania zgodnie z zasadami FAIR. Ten europejski wkład 

do sieci i powiązanych usług dla nauki będzie wspierać otwartą naukę w pogłębionej 

europejskiej przestrzeni badawczej a także stanowić będzie podstawę dla przestrzeni danych 

i innowacji przewidzianej w europejskiej strategii na rzecz danych. Niektóre programy robocze 

mogą wymagać korzystania z zaufanych repozytoriów sfederowanych w ramach EOSC 

do deponowania danych badawczych. W takim przypadku, dane muszą być zdeponowane 

w repozytoriach, które są zarejestrowane w EOSC i być zgodne (pośrednio lub bezpośrednio) 

z zasadami FAIR. Wstępną ofertę zasobów i usług EOSC można znaleźć na portalu EOSC. 

Oczekuje się, że oferta ta będzie nadal wzrastać zgodnie z zasadami uczestnictwa w EOSC. 

 

Źródła: 

Standardy metadanych i wytyczne dotyczące zarządzania danymi badawczymi: 

 portal FAIRsharing: portal zawierający informacje i zasoby dotyczące standardów 

danych, baz danych i polityk w naukach przyrodniczych i innych dyscyplinach 

naukowych 

 wytyczne DM (Data Management) i dobre praktyki dla nauk o życiu, nauk społecznych 

i humanistycznych są dostarczane przez odpowiednie infrastruktury badawcze, 

odpowiednio: ELIXIR, CESSDA i DARIAH wraz z odpowiednimi zasobami danych 

i repozytoriami/bazami danych 

 aby uzyskać więcej informacji na temat dyscyplinarnych standardów metadanych należy 

zapoznać się z: Digital Curation Center oraz Research Data Alliance Metadata Standards 

Directory 

 pomiary zapewniające odtwarzalność wyników 

DMP: 

 opracowano szablon planu DMP programu Horyzont Europa, który znajduje się 

w szablonach sprawozdawczych w dokumentach referencyjnych portalu „Funding and 

Tenders” na stronie Komisji Europejskiej 

https://eosc-portal.eu/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a96d6233-554e-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-184432576
https://fairsharing.org/
https://rdmkit.elixir-europe.org/
https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide
https://www.dariah.eu/activities/working-groups/research-data-management/
https://www.dcc.ac.uk/
https://www.rd-alliance.org/groups/metadata-standards-directory-working-group.html
https://www.rd-alliance.org/groups/metadata-standards-directory-working-group.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/report/data-management-plan-template_he_en.docx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
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 grupa robocza ds. modelu danych RDA, dostarcza szczegółową opatrzoną adnotacjami 

listę wskaźników, którymi należy się zająć przy udostępnianiu danych zgodnie 

z zasadami FAIR 

 do opracowania DMP: narzędzie DMPONLINE (wspiera opracowywanie projektów 

DMP); ARGOS (narzędzie internetowe); Data Stewardship Wizard (narzędzia: ELIXIR 

CZ oraz ELIXIR NL), które pomagają naukowcom zrozumieć, co jest potrzebne 

do zarządzania danymi zgodnie z zasadami FAIR i tworzyć własne plany zarządzania 

danymi 

 praktyczny przewodnik Science Europe dotyczący międzynarodowego dostosowania 

zarządzania danymi badawczymi zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące 

opracowania i oceny planów DMP 

Repozytoria 

Zobacz „Zasoby informacyjne” w sekcji „Otwarty dostęp do wyników badań” poniżej. 

 

 

Pomiary zapewniające odtwarzalność wyników 
 

Odtwarzalność to możliwość uzyskania przez społeczność naukową tych samych wyników, 

co otrzymali już twórcy konkretnych odkryć. Odtwarzalność niektórych lub wszystkich 

wyników jest ważna, ponieważ zwiększa wydajność prowadzonych badań i innowacji (szersze 

wykorzystanie wyników badań); ogranicza marnotrawstwo zasobów (mniej powielania badań 

i mniej błędnych linii bazowych); podnosi jakość i wiarygodność badań (skuteczniejsze metody, 

kontrole i sprawozdawczość), co w rezultacie zwiększa zaufanie obywateli do nauki. Widać 

zatem, że odtwarzalność jest integralną częścią kryterium „doskonałości”. Oczekuje się zatem, 

że wyniki programu Horyzont Europa będą odtwarzalne, a planowanie badań rozpocznie się już 

na etapie składania wniosku, aby wyniki można było ponownie wykorzystać i odtworzyć. 

Poniżej znajduje się lista praktyk, które mają tendencję do zwiększania powtarzalności 

wyników badań. Niektóre z nich mogą być już wymagane przez MGA (np. DMP, FAIR) 

a wnioskodawcy mogą przeplatać takie praktyki w różnych częściach sekcji metodologii, jeśli 

jest to właściwe: 

 precyzyjnie (bez dwuznaczności) określenie projektu badania i metodologie, które będą 

stosowane 

https://www.rd-alliance.org/group/fair-data-maturity-model-wg/outcomes/fair-data-maturity-model-specification-and-guidelines-0
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
https://www.scienceeurope.org/media/4brkxxe5/se_rdm_practical_guide_extended_final.pdf


 
  

 

16 |   
 

 
  

 określenie, w jaki sposób wnioskodawca poradzi sobie z negatywnymi wynikami, jeśli 

takie wystąpią, aby inni mogli oprzeć się na jego projekcie w odniesieniu do jego wyników 

 przeprowadzenie wcześniejsze wyszukiwania i sprawdzenie istniejące wyników 

i danych, aby upewnić się, że nie duplikuje się ich niepotrzebnie 

 określenie, w jaki sposób wykorzystuje się preprinty, wstępną rejestrację protokołów 

i zarejestrowanych raportów (patrz powyżej: „Wczesne udostępnianie wyników badań”), 

tak aby zapewnić, że wybrana metoda i pytania badawcze będą umotywowane 

 opisanie wszystkich kroków, które wnioskodawca podejmie, aby procesy 

i narzędzia badawcze (oprogramowanie, materiały, protokoły, przepływy prac) były 

przejrzyste i dostępne w trakcie i po badaniu 

 wymienienie działań, które się podejmie, aby zapewnić ważność i jakość procesu oraz 

wyników projektu (np. recenzje, dzielenie się wiedzą, niezależne testowanie, nadzór, 

mechanizmy kontroli jakości) 

 zaplanowanie wykorzystania DMP w pełnym możliwym zakresie badań, 

aby uszczegółowić aktywa i materiały stanowiące podstawę gromadzenia i analizy 

danych (patrz powyżej: DMP) 

 upewnienie się, że dane wnioskodawcy są właściwe, aby inni mogli je znaleźć 

i ponownie wykorzystać do odtworzenia swoich wyników (patrz powyżej: FAIR) 

 określenie sposobu na zapewnienie  solidnej analizy statystycznej, którą można 

powtórzyć (moc próbki, niezawodne techniki eksperymentalne, otwarte 

oprogramowanie) 

 określenie, jakie wspólne aktywa dla badań i innowacji będą tworzone, w tym bazy 

wiedzy, metodologie, ramy oceny, ontologie, otwarte repozytoria 

 przemyślenie metody walidacji swoich wyników badań oraz w jaki sposób wnioskodawca 

przyczyni się do tego, żeby zwiększyć interoperacyjność swoich danych w zakresie badań 

i innowacji a także jakie metody zminimalizują ryzyko duplikacji wyników badań 

 rozważenie, czy w czasie trwania projektu wygenerowane zostaną cyfrowe kopie 

wyników (np. cyfrowe bliźniaki, wirtualne ciała, cyfrowe plany), które zwiększają 

prawdopodobieństwo ponownego wykorzystania i odtwarzalności wyników badań  
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Zasoby informacyjne: 

 Obszerną listę zasobów udostępnia Centrum Otwartej Nauki 

 Informacje i zasoby dostarczane przez sieci skupiające się na odtwarzalności, 

np. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii 

 wytyczne i zestawy narzędzi dotyczące odtwarzalności, specyficzne dla wybranej 

dziedziny (np. w badaniach biomedycznych) 

 

 

Otwarty dostęp do wyników badań 
 

Otwarty dostęp to bezpłatny dostęp online dla użytkownika końcowego do wyników badań, 

takich jak publikacje naukowe, dane lub inne, opracowane przez inżynierów, wyniki i procesy 

(np. oprogramowanie, modele, algorytmy, protokoły, notatniki elektroniczne). Otwarty dostęp 

często niesie ze sobą mniej restrykcyjne bariery w zakresie praw autorskich i licencji niż 

tradycyjnie publikowane utwory, zarówno dla użytkowników, jak i autorów. Otwarty dostęp 

umożliwia podniesienie jakości i wydajności prowadzonych badań oraz przyspiesza postęp 

wiedzy i innowacji poprzez umożliwienie ponownego wykorzystania wyników badań oraz 

poprawę ich odtwarzalności. Otwarty dostęp zapewnia również środki, które przyczyniają się 

do zwiększenia kreatywności badań a także mają większy wpływ na budowanie zbiorowej 

inteligencji oraz ułatwiają badania interdyscyplinarne. Warto podkreślić, że angażują one 

w badania również wszystkie odpowiednie podmioty wiedzy, w tym obywateli. 

Horyzont Europa wymaga złożenia recenzowanych publikacji naukowych i danych 

badawczych oraz otwartego dostępu (z wyjątkiem danych badawczych) zgodnie z określonymi 

wymogami. Więcej na ten temat w AGA (artykuł 17). Chociaż publikowanie nie jest 

obowiązkowe (jeśli projekt zamierza wykorzystać jego wyniki, można zdecydowanie nie 

publikować), jeśli powstają naukowe publikacje recenzowane, muszą one być dostępne 

natychmiast w momencie publikacji na otwartych licencjach (takich jak  Creative Commons), 

zapewniając określone minimalne zestawy praw do ponownego wykorzystania (CC-BY 

w przypadku artykułów i rozdziałów książek w książkach pod redakcją oraz CC-BY, CC-BY-NC, 

CC-BY-ND, CC-BY-NC-ND) lub równoważne w przypadku formatów z długim tekstem. Należy 

mieć świadomość, że Horyzont Europa wymaga, aby beneficjenci lub autorzy zachowali 

wystarczające prawa własności intelektualnej, aby zapewnić wymagany otwarty dostęp 

https://www.scienceeurope.org/media/4brkxxe5/se_rdm_practical_guide_extended_final.pdf
https://www.ukrn.org/
https://reproducibilitynetwork.de/
https://www.swissrn.org/
https://olz34z4bb51rsojq274o1g19-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/11/serrapilheira-guide-open-and-reproducible-science.pdf
https://ropensci.github.io/reproducibility-guide/
https://academic.oup.com/gigascience/article/9/6/giaa056/5849489
https://creativecommons.org/faq/
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do publikacji naukowych. Wnioskodawcy powinni mieć świadomość, że beneficjenci 

są zobowiązani do zachowania wystarczających praw własności intelektualnej (IPR), 

aby spełnić swoje obowiązki w zakresie otwartego dostępu. Autorzy mogą być zmuszeni 

do interakcji z potencjalnymi wydawcami, w szczególności gdy publikują w tytułach, które 

nie są w otwartym dostępie.  

Aby ułatwić przestrzeganie zobowiązań dotyczących otwartego dostępu, zachęca się 

beneficjentów/badaczy do powiadamiania wydawców o ich obowiązkach wynikających 

z umowy o dotację (w tym o wymogach licencyjnych) już w momencie składania manuskryptu. 

Na przykład poprzez dodanie następującego oświadczenia do rękopisu: „Praca ta została 

sfinansowana przez Unię Europejską w ramach grantu Horyzont Europa [numer grantu]”. 

Jak określono w umowie o udzielenie dotacji, beneficjenci muszą zapewnić, że najpóźniej 

w momencie publikacji praca zostanie umieszczona w repozytorium i w ten sposób zostanie 

zapewniony otwarty dostęp do opublikowanej wersji publikacji lub ostatecznego 

recenzowanego manuskryptu przyjętego do publikacji w najnowszej dostępnej wersji Creative 

Commons Attribution International Public License (CC-BY) lub innej licencji z równoważnymi 

prawami. CC-BY-NC, CC-BY-ND, CC-BY-NC-ND a także równoważne licencje mogą być 

stosowane do formatów długiego tekstu. Jeżeli umowa wydawnicza jest sprzeczna 

ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy o dotację, autorzy powinni negocjować jej warunki 

i ewentualnie poszukać innego miejsca/opcji wydawniczych. 

Dane powinny zostać zdeponowane w zaufanym repozytorium najszybciej jak to możliwe 

tj. najlepiej natychmiast po ich wytworzeniu, a najpóźniej do końca trwania projektu. Dane 

stanowiące podstawę publikacji naukowej powinny zostać złożone najpóźniej w momencie 

publikacji i powinny być zgodne ze standardowymi praktykami wspólnotowymi. Beneficjenci 

programu „Horyzont Europa” muszą zapewnić otwarty dostęp do danych badawczych 

generowanych w ich projektach zgodnie z zasadą „otwarte na ile to możliwe, zamknięte na tyle 

na ile to konieczne”. Oznacza to, że dane są zasadniczo otwarte, chyba że beneficjenci 

z uzasadnionych powodów zdecydują się ograniczyć dostęp do niektórych lub wszystkich 

swoich danych badawczych. W sprawie otwartego dostępu do danych i uzasadnionych 

powodów ograniczenia dostępu należy zapoznać się z AGA (artykuł 17) i sekcją powyżej 

dotyczącą zarządzania danymi badawczymi. 

Otwarty dostęp do innych wyników badań, takich jak oprogramowanie, zarządzanie 

dokumentami i inne, zapewni, że te wyniki, które zostały wygenerowane w ramach działań 
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programu „Horyzont Europa”, będą również swobodnie udostępniane dla wszystkich 

zainteresowanych. Ma to sprzyjać przejrzystości, wydajności i odtwarzalności wyników badań, 

a także ułatwi dostęp do wyników badań wszystkim obywatelom. 

Wnioskodawcy/beneficjenci są zachęcani do licencjonowania wyników swoich badań innych 

niż publikacje i dane. W odniesieniu do oprogramowania należy zauważyć, że z wyjątkiem 

licencji CC0 (tj. w domenie publicznej) licencje CC nie są odpowiednie (chociaż można 

je wykorzystać do dokumentacji oprogramowania). Zamiast tego zdecydowanie zaleca się 

korzystanie z odpowiednich licencji na oprogramowanie, takich jak te wymienione jako wolne 

przez Free Software Foundation a także te wymienione jako Open Source przez Open Source 

Initiative. 

 

Materiały źródłowe: 

Publikowanie: 

 Open Research Europe (ORE): platforma publikacyjna o otwartym dostępie Komisji 

Europejskiej dla wszystkich dyscyplin naukowych, dla badań prowadzonych w ramach 

programu Horyzont Europa;  

 Directory of Open Access Journals (DOAJ): platforma umożliwiająca znalezienie godnych 

zaufania czasopism w otwartym dostępie z danej dziedziny nauki;  

 Journal Checker Tool: narzędzie, które umożliwia sprawdzenie czy dane czasopismo ma 

politykę otwartego dostępu zgodną z wymogami programu Horyzont Europa (narzędzie 

będzie dostępne pod koniec 2021 r.); 

 Directory of Open Access Books (DOAB): platforma umożliwiająca znalezienie 

wiarygodnych wydawców i monografii znajdujących się w otwartym dostępie w katalogu 

książek. 

 

Repozytoria:  

 Strona, na której można znaleźć otwarte repozytoria: wwww.opendoar.org 

 strona, która ułatwia wyszukiwanie odpowiedniego ogólnego lub branżowego 

repozytorium dla różnego rodzaju wyników badań: www.re3data.org 

Uniwersalne repozytoria wyników badań multidyscyplinarnych, w tym danych, 

oprogramowania i publikacji: 

 uniwersalne repozytorium danych, oprogramowania i publikacji: wwww.zenodo.org   

https://creativecommons.org/faq/#can-i-apply-a-creative-commons-license-to-software
https://www.gnu.org/licenses/license-list#SoftwareLicenses
https://www.fsf.org/
https://opensource.org/licenses
https://opensource.org/licenses
https://opensource.org/licenses
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
http://www.doaj.org/
https://journalcheckertool.org/
https://www.doabooks.org/
http://www.opendoar.org/
http://www.re3data.org/
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 repozytorium wszelkich wyników badań we wszystkich formatach plików: 

https://figshare.com/ 

 Open Science Framework (OSF): narzędzie do zarządzania projektami i repozytorium 

Open Source  

 

Repozytoria związane z oprogramowaniem: 

 GitHub: platforma programistyczna do hostowania i przeglądania kodu, zarządzania 

projektami i tworzenia oprogramowania 

 Savannah: zbiór darmowych projektów działających na wolnych systemach 

operacyjnych, z naciskiem na oprogramowanie GNU 

 SourceForge: społeczność oprogramowania Open Source i platforma hostingowa 

 Launchpad: platforma do współpracy i hostingu oprogramowania 

 

Repozytoria protokołów i eksperymentalnego zarządzania dokumentami: 

 Protocol Exchange: otwarte repozytorium do udostępniania protokołów badań 

naukowych 

 Protocols: platforma do zarządzania danymi i udostępniania protokołów 

 

Repozytoria branżowe: 

 ELIXIR Deposition Databases i ELIXIR Core Data Resources: repozytoria zalecane 

do deponowania danych eksperymentalnych z nauk przyrodniczych 

 

 

Publikowanie z wykorzystaniem otwartej  
recenzji naukowej 
 

Otwarta recenzja to ogólny termin określający różne alternatywne metody recenzowania, 

które mają na celu uczynienie klasycznego recenzowania bardziej przejrzystym 

i odpowiedzialnym. Nie ma jednolitej definicji, ani uzgodnionego schematu jej cech 

i implementacji. Otwarta recenzja odnosi się do procesu recenzowania, który zawiera jeden 

lub więcej z tych elementów: 

 autorzy i recenzenci są świadomi swojej tożsamości w trakcie lub po procesie recenzowania 

https://figshare.com/
https://osf.io/preprints/socarxiv
https://github.com/
https://savannah.gnu.org/
https://sourceforge.net/
https://launchpad.net/
https://protocolexchange.researchsquare.com/
https://www.protocols.io/
https://elixir-europe.org/platforms/data/elixir-deposition-databases
https://elixir-europe.org/platforms/data/core-data-resources
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 sprawozdania z przeglądu są publikowane wraz z odpowiednim artykułem 

 szersza społeczność ma możliwość wniesienia wkładu w proces recenzowania 

(równorzędny badacz, a nawet opinia publiczna) 

 manuskrypty są natychmiast udostępniane przed formalną procedurą recenzowania 

 możliwe jest przeglądanie lub komentowanie ostatecznej „wersji zapisu” 

 dozwolona i zachęcana jest bezpośrednia, wzajemna dyskusja między autorami 

i recenzentami i/lub między recenzentami 

 recenzja może być oddzielona od publikacji, jeśli umożliwia ją inna jednostka organizacyjna 

niż miejsce publikacji (np. platformy wydawnicze) 

Niektóre czasopisma i wydawcy naukowi stosują otwarte recenzowanie. Niektóre 

platformy, w tym serwery preprintów, mogą również ułatwiać otwarte recenzowanie 

preprintów. Na przykład Open Research Europe, platforma publikacyjna o otwartym dostępie 

Komisji Europejskiej, wykorzystuje model otwartego recenzowania, w którym zarówno 

nazwiska autorów, jak i recenzentów są publicznie dostępne, a raport z przeglądu jest otwarty. 

Otwarte recenzowanie jest ważnym aspektem Otwartej Nauki. Otwarcie tego, co tradycyjnie 

było procesem zamkniętym, zwiększa możliwości wykrycia błędów, walidacji ustaleń 

i zwiększenia ogólnego zaufania do opublikowanych wyników. Otwarta recenzja jest uznawana 

przez niektóre środki, które zwiększają jakość procesu recenzowania (poprzez uczynienie 

go bardziej konstruktywnym) oraz przejrzystość badań (z „otwartością” mającą zastosowanie 

do wszystkich procesów w przepływie pracy naukowej). Innym argumentem przemawiającym 

za zaangażowaniem się w otwarte recenzowanie jest to, że zapewnia recenzentom uznanie 

za ich wysiłki. 

 

 

Materiały źródłowe: 

 Ross-Hellauer T. Czym jest otwarta recenzja? Przegląd systematyczny. F1000Research 

2017, 6:588 (https://doi.org/10.12688/f1000research.11369.2) 

 FOSTER proponuje moduł do nauki podstaw otwartego recenzowania  

 Open Research Europe wspiera otwarte recenzowanie we wszystkich dziedzinach nauki dla 

wszystkich publikacji programu Horyzont Europa 

 Niektóre miejsca specyficzne dla danej dyscypliny wspierają otwarte recenzowanie 

i są odpowiednie dla nauk przyrodniczych (np. eLIFE, BioMed Central, BMJ, GIGA science 

https://doi.org/10.12688/f1000research.11369.2
https://www.fosteropenscience.eu/learning/open-peer-review
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
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i BioRxiv, ASAPbio), nauk społecznych (np. SAGE open, Wiley i SocArXiv) oraz sztuki i nauk 

humanistycznych (SAGE Open, Wiley i digitalculturebooks) 

 

 

Zaangażowanie obywateli, społeczeństwa 
obywatelskiego i użytkowników końcowych 
 

Zaangażowanie obywateli i społeczeństwa obywatelskiego to zasada programu i cel 

operacyjny, który odnosi się do otwarcia procesów badań naukowych i innowacji 

dla społeczeństwa w celu opracowania lepszych, bardziej innowacyjnych i bardziej 

odpowiednich wyników oraz zwiększenia zaufania społecznego do procesów i wyników badań 

naukowych i innowacji. Zaangażowanie może rozciągać się od identyfikacji i konceptualizacji 

priorytetów badań naukowych i innowacji (np. poprzez procesy deliberatywne lub inne procesy 

partycypacyjne), po wdrażanie, wykorzystanie i ocenę wyników badań naukowych i innowacji 

(np. poprzez zbieranie danych, analizę danych, dyskusję i publikację lub prezentację wyników 

naukowych, pracę w fab-labs do opracowywania nowych innowacji, testowania innowacji 

i rozwiązań oraz rzecznictwa opartego na dowodach). 

Poniżej wymieniono działania, których uwzględnienie wnioskodawcy mogą rozważyć w swoim 

wniosku: 

 Działania związane ze wspólnym projektowaniem mogą obejmować warsztaty, grupy fokusowe 

lub inne środki służące opracowywaniu programów badań naukowych i innowacji, map 

drogowych lub polityk. Mogą to być jednorazowe działania w jednej lub kilku różnych 

miejscowościach lub wielokrotne konsultacje z tymi samymi lub różnymi grupami. Mogą 

angażować obywateli i/lub jeden lub wiele typów organizacji jednocześnie. Działania związane 

ze wspólnym projektowaniem często obejmują głęboką dyskusję na temat implikacji, etyki, 

korzyści i wyzwań związanych z kierunkami działań w zakresie badań naukowych i innowacji 

lub rozwoju technologii. Współprojektowanie może być ogólnym celem projektu 

(np. opracowanie mapy drogowej dla określonej technologii), Pakietem Roboczym w ramach 

projektu, który wykorzystuje wyniki współprojektowania w kolejnych Pakietach Roboczych lub 

wspierającym Pakietem Roboczym, który zapewnia ciągłe informacje zwrotne na temat działań 

projektowych w całym cyklu projektowym. 

 Działania związane ze współtworzeniem, takie jak Nauka Obywatelska lub innowacje 
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kierowane przez użytkowników, angażują obywateli lub użytkowników końcowych 

bezpośrednio w rozwój nowej wiedzy lub innowacji poprzez szereg różnych poziomów 

uczestnictwa. Mogą one obejmować identyfikację pytań dotyczących badań naukowych 

i innowacji, które mają zostać rozwiązane w ramach projektu, opracowanie metodologii, 

obserwację, gromadzenie i przetwarzanie danych, aż do publikacji i prezentacji wyników. 

Działania związane ze współtworzeniem mogą być przedmiotem propozycji lub mogą być 

jednym z podejść metodologicznych podejmowanych obok innych. 

 Działania współoceny, takie jak pomoc w monitorowaniu i ocenie postępów projektu, portfolio 

projektów, polityk lub programów, pomagają zapewnić iteracyjny lub nawet ciągły proces 

interakcji z obywatelami, społeczeństwem obywatelskim i użytkownikami końcowymi przez 

cały cykl projektu dotyczący jakości, wykorzystania i (potencjalnego) wpływu produktów 

projektu. 

W niektórych przypadkach obywatele, społeczeństwo obywatelskie i użytkownicy końcowi 

mogą być zaangażowani na różnych etapach cyklu badań naukowych i innowacji lub cyklu 

polityki, decydując o badaniach, które mają zostać przeprowadzone, przeprowadzając 

te badania, analizując i  interpretując dane oraz angażując się w powiązane działania rzecznicze 

lub polityczne. 

Ważnym aspektem do rozważenia w wielu przypadkach jest stopień zaangażowania a także 

zapewnienie różnorodności uczestnictwa. Nie należy lekceważyć wyzwania, jakim jest 

utrzymanie zaangażowania. Można również rozważyć różne formy wynagrodzenia lub nagród, 

a także środki na rzecz dwukierunkowego uczenia się między naukowcami lub innowatorami 

a współtwórcami. 

Zaangażowanie wymaga odpowiednich zasobów i wiedzy. Często zaangażowanie jest 

prowadzone przez dedykowane organizacje interlokutorów, które w znacznym stopniu 

współpracują już z innymi osobami w kraju/zagranicą a także posiadają odpowiednią wiedzę 

fachową, aby skutecznie przeprowadzić ćwiczenia zaangażowania. Integracja działań 

związanych z zaangażowaniem poszczególnych osób a także osiąganych przez nich wyników 

w ramach projektu powinna mieć na celu zapewnienie wykorzystania wyników badań (tj. nie 

są one „ozdobnikami” lub nieistotnymi działaniami pobocznymi) oraz że istnieje odpowiednia 

informacja zwrotna i potwierdzenie dla zaangażowanych osób. Jeżeli pozwalają na to warunki 

zaproszenia, ogłoszenie dotyczące wnioskowania o małe granty lub nagrody może być 

przydatne (a w niektórych innych przypadkach nawet niezbędne) w celu dotarcia 
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do społeczności lokalnych i małych stowarzyszeń, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 

przedsiębiorstw społecznych lub małych przedsiębiorstw i zaangażowania ich.  

Ogólnie rzecz biorąc, im większa interakcja wewnątrz całej poczwórnej helisy (uczelnia-

przemysł-rząd- samorząd), tym bardziej wyniki badań naukowych i innowacji będą wiarygodne, 

godne zaufania i przyjęte przez społeczeństwo. Różne typy organizacji i różne perspektywy 

społeczne pomagają zapewnić zgodność procesów i wyników badań naukowych i innowacji 

z potrzebami, wartościami i oczekiwaniami społeczeństwa. W wielu przypadkach istotna 

będzie również wiedza i praktyka zgromadzona w programie „Horyzont 2020” w zakresie 

prowadzenia odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji. Współprojektowanie, 

współtworzenie i współocena, jako (niekiedy) radykalne odejście od bardziej tradycyjnych form 

B+I, mogą oznaczać zmiany w zarządzaniu instytucjonalnym uczestniczących beneficjentów, 

które trwają dłużej niż okres finansowania projektu. 

 

Materiały źródłowe: 

 Zestaw narzędzi Odpowiedzialnych Badań i Innowacji (Responsible Research and 

Innovation, RRI)  

 Katalog działań inkluzywnych metod badawczych 

 Metody angażowania opinii publicznej 

 Narzędzie do myślenia o gotowości społecznej 

 Kompas innowacji: narzędzie do samokontroli dla małych i średnich przedsiębiorstw 

 Zestaw narzędzi do współtworzenia innowacji na rzecz odpowiedzialnych innowacji 

 Zasoby umożliwiające otwarcie podmiotów zajmujących się badaniami naukowymi 

i innowacjami na społeczeństwo 

 Modele i wytyczne zwiększające zaangażowanie pacjentów w badania nad zdrowiem 

 Podręcznik praktyki RRI dla organizacji badawczych 

 Portal UE dla obywatelskich projektów naukowych, inicjatyw, sieci, organizacji i kursów 

szkoleniowych 

 

 

 

https://rri-tools.eu/
https://rri-tools.eu/
http://actioncatalogue.eu/
https://www.ecsite.eu/activities-and-services/projects/sparks
https://thinkingtool.eu/
http://self-check-tool-innovation-compass.eu/
https://www-living-innovation.net/news/article?id=212&title=new-toolkit-for-effective-co-creation
https://www.orion-openscience.eu/
https://www.orion-openscience.eu/
https://www.multiact.eu/
https://www.rri-practice.eu/knowledge-repository/practical-handbook/
https://eu-citizen.science/
https://eu-citizen.science/

