
Teabematerjal teadlastele

FP7 avatud juurdepääsuga artiklite avaldamise toetuse pilootprogramm

Euroopa Komisjoni / OpenAIRE’i
pilootprogramm FP7 projekti
artiklite avaldamise toetamiseks
avatud juurdepääsuga ajakirjades

Paluge toetuste küsimisel abi raamatukogude või teadustöö administraatoritelt.
Nad saavad kontrollida, kas Teie artikkel vastab sobivuskriteeriumitele, ning soovitada
 eri kirjastuste soodustusi.

Tasub teada!

Toetust saate küsida siit:
http://postgrantoapilot.openaire.eu

•

•Teie projektiga seotud ning peagi
ilmuv eelretsenseeritav ja avatud 
juurdepääsuga publikatsioon võib
olla  sobiv toetuse kandidaat.

Kas olete osalenud teadlase, partneri
või koordinaatorina mõnes hiljuti
lõppenud või peagi lõppevas FP7
projektis?

•

Mida pilootprogramm
endast kujutab?

Projekti lõppemisest pole möödas üle kahe aasta.
•Ühe projekti peale on võimalik toetada kolme publikatsiooni.
•Toetust makstakse kuni 2000 eurot teadusartiklite eest ning 6000 eurot

monograafiate eest.
•Toetus ei kata lehekülje ega värviprindi kulusid.

Toetust võite taotleda juhul, kui vastate järgmistele sobivuskriteeriumitele:

•Publikatsioon avaldatakse avatud juurdepääsuga ehk Open Access
ajakirjades (või avatud juurdepääsuga monograafiates).

•Avaldamiskulud tekkisid pärast projekti lõppu.
•

Minimaalsed sobivuskriteeriumid 



Toetust saate taotleda neljas etapis

Esimene etapp. Pärast seda, kui Teie artikkel on vastu võetud, registreerige või logige end sisse veebilehel 
https://postgrantoapilot.openaire.eu. Seal saate kontrollida oma projekti sobivust ning taotleda toetust.

Teine etapp. Sisestage projekti, artikli ja avaldamisega seotud kulude andmed.

Kolmas etapp. Kui Teie artikkel sobib, kiidetakse rahastamistaotlus heaks. OA pilootprogramm küsib kirjastuselt arve ning 
lepib kokku maksmistingimustes.

Neljas etapp. Paluge enda kirjastusel saata arve Ateena Teaduskeskuse (Athena Research Centre) aadressile, mis on too-
dud allolevas näites. Pilootprogramm teeb kirjastustega koostööd, et kiirendada arve esitamise protsessi. Kui Teie artikkel 
on vastu võetud, saatke avaldus keskteenistusele. Laadige arve üles (adressaat peab olema Athena Research Consortium). 
Mõni kirjastus pakub arvete esitamise vältimiseks erikorraldusi. Vaadake lisateavet kodulehelt.

Keskteenistusele arve esitamine

Kui Teie artikkel on vastu võetud,
saatke avaldus keskteenistusele.
Laadige arve üles (adressaat peab
olema Athena Research Consortium).

Mõni kirjastus pakub arvete esitamise
vältimiseks erikorraldusi. Vaadake
lisateavet kodulehelt.

Mida kujutab endast avatud juurdepääsuga ajakiri?
Enamik ajakirju küsib asutustelt ligipääsu eest tasu. Avatud
juurdepääsuga ajakirjas avaldatud artiklid on kõigile tasuta
kättesaadavad. Veebilehel www.doaj.org on loetletud kõik
rahastamiseks sobivad avatud juurdepääsuga ajakirjad.

Lisateave
FP7 projektis osalenute artiklitele avatud juurdepääsu andmise
pilootprogrammi eelarve on neli miljonit eurot, projekt kestab
maksimaalselt kaks aastat või seni, kuni eelarve rahad on kasu-
tatud. Juhised ja vastused korduma kippuvatele küsimustele
leiate veebilehelt www.openaire.eu/postgrant/fp7-post-grant/pilot.

Kõik OpenAIRE konsortsiumi loodud teabematerjalidel on litsents rahvusvahelise litsentsi „Creative Commons  – Autorile viitamine 4.0“ alusel, välja arvatud juhul, kui on märgitud teisiti.

ss/europeanfunding/
www.gla.ac.uk/services/openaccess/howdoimakemypublicationsopenacce
Näide asutusest, mille veebilehel reklaamitakse pilootprogrammi:
https://postgrantoapilot.openaire.eu
Rahastamistoetuse taotluste esitamise keskteenistus:
http://www.openaire.eu/postgrantoapilot-faq
KKK-d:
www.openaire.eu/postgrantoapilot 
Poliitika üldsuunised:

Muud lingid:

www.openaire.eu

Lisateabe ja kontaktandmete saamiseks
vaadake veebilehte 

OpenAIRE’i taristut rahastab Euroopa
Komisjon, et toetada avatud juurde-
pääsu poliitikat ja reegleid

Teave OpenAIRE’i kohta


