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Prva faza projekta bo namenjena pregledu situacije v Sloveniji in identifikaciji ključ-

odprtega dostopa

nih akterjev iz različnih raziskovalnih področij. Sledila bo harmonizacija s tujino,

do digitaliziranih
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kjer se bo proučilo globalne usmeritve in standarde na tem področju ter pripravilo
predloge za uporabo le-teh v Sloveniji. V obliki fokusnih skupin se bodo organizirale diskusije med ključnimi akterji in nosilci raziskovalnih politik, vseskozi pa se bo
vzpodbujalo tudi javno razpravo, ki bo potekala na domači spletni strani projekta.
Rezultat projekta bo predlog akcijskega načrta oz. nacionalnega načrta kot povezovalnega dokumenta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov z rezultati iz javno financiranih raziskav v Sloveniji s posebnim poudarkom na merilih, ki
zagotavljajo kakovost in optimalno učinkovitost storitev.

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/

