CRIStin er partnerorganisasjon i det EU-finansierte Open Access-prosjektet
PASTEUR4OA
Policy Alignment STrategies for European Research, PASTEUR4OA, er et EU-finansiert
prosjekt som skal fremme kunnskap om Open Access og bidra til at EUs medlemsland
utvikler nasjonale policyer for tilgjengeliggjøring av forskningsresultater. CRIStin (Current
Research Information System in Norway) er en av partnerne i prosjektet, som har oppstart i
Februar 2014.
Samordnet Open Access-arbeid i EUs medlemsland
EU-kommisjonen mener at allmenn tilgang til vitenskapelig informasjon er en nøkkel til
økonomisk vekst i Europa, og krever at alle forskningsresultater fra Horizon 2020-finansierte
prosjekter blir gjort åpent tilgjengelig. 1 Kommisjonen har kommet med anbefalinger om at
medlemslandene innfører tilsvarende policyer for de nasjonale forskningsprogrammene, som
vil stå for ca. 90% av forskningsfinansieringen i Europa i de kommende årene. PASTEURprosjektet skal bidra til utvikling av nasjonale Open Access-policyer som harmoniserer med
retningslinjene som gjelder for Horizon 2020-finansiert forskning. Prosjektet koordineres av
National Documentation Centre i Hellas, og samler 15 partnerorganisasjoner med bred
erfaring fra nasjonalt og internasjonalt Open Access-arbeid.
Innsatsområder
I første prosjektfase skal det gjøres kartlegginger og analyser av ulike typer Open Accesspolicyer. Dette vil gi et viktig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med å fremme
effektive OA-strategier.
Som en del av prosjektets kommunikasjonsplan, skal det blant annet utvikles
informasjonspakker som skal oversettes og distribueres i alle regionene.
Prosjektet skal identifisere og etablere et nettverk av ekspertorganisasjoner som allerede
jobber aktivt med å fremme OA, og som har vist evne til å påvirke beslutningstakere i sine
regioner. Dette nettverket skal samarbeide med prosjektpartnerne om å fremme «good
practices» for policyutvikling overfor forskningsinstitusjoner, forskningsråd og bevilgende
myndigheter.
I den neste prosjektfasen skal det arrangeres en rekke regionale møteplasser hvor
beslutningstagere på ulike nivåer engasjeres i policyutvikling. CRIStin vil blant annet være
ansvarlig for to slike arrangementer i Skandinavia/Nordvest Europa.
Prosjektpartnere
EKT/NHRF, National Documentation Centre, (Hellas, prosjektkoordinator); EOS, Enabling
Open Scholarship (Belgia); UMINHO, University of Minho (Portugal), CRIStin (Norge); EIFL
(Nederland); euroCRIS (int.); HAS, Hungarian Academy of Sciences (Ungarn); POLITO,
Politecnico di Torino (Italia); SPARC Europe (Nederland); Stichting LIBER (Nederland), Jisc,
Joint Information Systems Committee (Storbritannia), HACETTEPE, Hacettepe Universitesi,
(Tyrkia); OKF, Open Knowledge Foundation (Storbritannia); FNRS, Fond National de la
Recherche Scientifique (Belgia), RCL Research Council of Lithuania (Litauen).
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Enten ved at forskningsresultater publiseres i Open Access-tidsskrifter («Gull Open Access»), eller
ved at materiale som publiseres i konvensjonelle tidsskrifter blir gjort tilgjengelig i åpne online-arkiv
(«Grønn Open Access»).
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