Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forsknings
uddannelsesbiblioteker
Vejledning:
Denne skabelon skal anvendes til beskrivelse af det projekt, der søges tilskud til. Alle felter skal
udfyldes. Det udfyldte skema skal vedhæftes som fil til det elektroniske ansøgningsskema.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ansøger
Kira Stine Hansen
Det Kongelige Bibliotek

ksha@kb.dk
Medansøgere: SB, DTU, AUB, CBS, RUB, SDU, RA, DeIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Projekttitel
National konsolidering af DMPonline-organisation og support
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Hvilket indsatsområde hører projektet under?
Indsatsområde 4: Konsolidering
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Overordnet beskrivelse af projektet med de vigtigste elemente og tilknytning til det
valgte indsatsområde
Der søges om etablering af en DMPonline installation, service manager funktion, samt oprettelse
af lokal administration og support.
Projektet løber i perioden 1. januar 2017 - 31. december 2018.
Der søges om 2,248 mio. kr. i støtte ud af et samlet budget på 3,280 mio. kr.
Etablering af en dansk instans af DMPonline skønnes at være den billigste og mest effektive måde at understøtte de danske universiteters ønsker og krav til data management planer, samtidig
med at man får gavn af international udvikling på området.
Alternativt vil hvert universitet være nødsaget til at drive og vedligeholde sin egen installation, hvilket vil forøge de samlede udgifter og svække det nationale samarbejde om skabeloner, vejledninger mv.
Baggrund
Data management planer (DMP) er det første trin i at etablere en god praksis omkring data management af forskningsdata. Flere danske universiteter og forskningsråd har indført eller er på vej
med data management politikker, der gør DMP’er obligatoriske for alle forskningsprojekter.
DMPonline er et interaktivt værktøj, som hjælper forskerne til at identificere relevante problemstil-
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linger omkring håndtering af data, og til at udarbejde en velstruktureret og komplet data management plan. Det sikres bl.a. at DMP’en opfylder de relevante krav fra bevillingsgivere og institutioner. Data Management i Praksis projektet (herefter DMIP) har som et af sine delmål at etablere en
kørende instans af DMPonline-værktøjet.
I november 2015 har der været afholdt en 2-dages masterclass i brugen af DMPonline, med deltagere fra alle universiteter og biblioteker. DTU har efterfølgende siden vinteren 2015-16 stillet en
testinstans af DMPonline på dmponline.dtu.dk frit til rådighed for forskere på alle universiteter. Organiseringen af denne instans har været sådan, at DTU har haft rollen som global administrator,
mens projektrepræsentanter for de enkelte universiteter/biblioteker har ageret lokaladministratorer. Denne rollefordeling har vist sig hensigtsmæssig og lignende model foreslås derfor som
grundlag for en fremtidig driftsorganisation.

Testinstansen fra DTU har været brugt i en række cases i Data Management i Praksis-projektet
og har desuden været brugt lokalt på flere universiteter. Den har givet mulighed for, at universitetsbiblioteker har kunnet anvende DMPonline som led i Ph.D.-kurser og anden rådgivning omkring data management i projektperioden. Og har endvidere været anvendt i forskningsprojekterne
i DMiP projektet. Responsen fra forskere og Ph.D.-studerende som har arbejdet aktivt med
DMPonline har været overvejende positiv.
DMPonline blev testet på København Universitetsbiblioteks Ph.d.-kursus i april 2016, hvor der i
undervisningen var gode diskussioner omkring brugen af værktøjet. Kursisterne blev alle opfordret
til at bruge DMPonline og der blev genereret data management planer i aktive Ph.d.-projekter. I efteråret vil DMPonline også indgå i kurset som en del af undervisning i data management.
DMPonline er taget i drift på DTU i forbindelse med en fokuseret indsats i forbindelse med universitetets EU Horizon 2020-projekter, der alle har fået (eller er i gang med at få) udarbejdet en DMP
ved hjælp af systemet. Der har været udbredt tilfredshed med systemet og den lokale support af
dette.
Metadata, der samles i DMPonline, vurderes af Rigsarkivet at have et rigtig godt match med behovet for metadata i forbindelse med anmeldelse og langtidsbevaring af forskningsdata, så datas
søgbarhed og genbrug af data i ny forskning understøttes optimalt.
DMIP-projektets samarbejde med systemets udviklere hos Digital Curation Centre, Edinburgh, har
været meget tilfredsstillende.
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Etablering af driftsorganisation
Med udgangspunkt i de indhøstede erfaringer skal der nu realiseres en egentlig driftsinstallation af
DMPonline og omkringliggende organisering, med teknisk idriftsættelse senest 1/1-2017. DeIC har
tilbudt at overtage den tekniske drift af systemet som således inden 1/1-2017 flyttes fra dmponline.dtu.dk til dmponline.deic.dk.
Der etableres en driftsorganisation som består af såvel centrale som decentrale aktører. Driftsorganisationen dækker følgende tre hovedfunktioner:
Service management, herunder global administration
Teknisk drift og support
Lokal administration og support
Det forventes at være forskellige aktører, som indtager de forskellige funktioner. Der vil derfor være behov for en koordinerende instans (herefter Service management), hvis primære mål vil være
at servicere institutioner som bruger DMPonline (herefter: Lokal administration) og slutbrugere i
det omfang der er udfordringer de lokale administratorer ikke selv kan håndtere.

Rigsarkivet

Service management
Der tænkes etableret én samlet service management funktion som kan arbejde tæt sammen med
dels den tekniske driftsoperatør, dels DCC (Digital Curation Centre - udvikler og vedligeholder systemet) og dels de decentrale brugersupport-funktioner (se nedenfor). Denne fælles service management har det overordnede ansvar for servicen og de indeholdte data.
Opgaver under service management
Opgaverne under service management omfatter, udover at have den overordnede administratorfunktion i DMPonline, opgaverne:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

ansvaret for oprettelse og vedligeholdelse af fælles skabeloner
brugergrænsefladen, herunder evt. oversættelse til dansk
sikring af god praksis omkring brugen af værktøjet
sikre udarbejdelse og publikation af vejledninger
vedligehold af den generiske EU H2020 skabelon
koordinering af undervisningsmateriale til både lokale administratorer og forskere
sikring af videndeling mellem lokale administratorer
løbende kontakt og samarbejde med lokale administratorer og støttefunktioner
løbende kontakt og samarbejde med Digital Curation Centre og deres community omkring
DMPonline

Service manager-funktionen omfatter desuden det overordnede ansvar for markedsføringen, det
være sig planlægningen af kampagner, udarbejdelse af kommunikationsstrategi og udvikling af
markedsføringsmateriale efter behov.
Service manager-funktionen tænkes varetaget i et samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek
(snart Nationalbiblioteket) og DTU.

Teknisk drift
Der skal etableres én samlet installation som stilles til rådighed for forskere og ansatte ved alle
danske universiteter og forskningsbiblioteker med login etableret ved hjælp af WAYF. I DMPonline
er det som default muligt at oprette brugere som uden WAYF. WAYF-login bliver dermed en ekstra mulighed. Skulle DCC, udvikleren af softwaren, gøre det muligt, at bruge andre login systemer,
vil det være relevant at vurdere dettenår muligheden foreligger.
Opgaver under teknisk drift
Opgaven omfatter etablering og drift af software og databaser, teknisk dokumentation af installationen, backup og recovery, database management, webgrænseflade (herunder domæneregistrering), software vedligeholdelse, patching, opdatering, opgradering, løbende kontakt med DCC
(minimum følge med på mailinglister) om tekniske forhold. Der skal reageres på vigtige fejlrettelser, nye hovedversioner osv. fra DCC, og driften skal varetages efter almindelige principper om
god praksis for stabil drift..
Der ydes teknisk support i form af fx en mailadresse til fejlrapportering og/eller et område på et
fejlrapporteringssystem (Jira, Github, Bugzilla, OTRS el. lign.). Henvendelser skal besvares på rimelig tid, under indtryk af at systemet ikke er forretningskritisk.
Ud over flytning af den kørende service til DeIC skal der etableres en test-instans af systemet således, at der også findes en sandkasse til test, eksperimenter ifm. både arbejde med skabeloner,
samt det tekniske arbejde ift. drift / opgradering og almindelig vedligehold.
DeIC har tilkendegivet, at de ønsker at varetage rollen som teknisk driftsoperatør. DeIC kan varetage opgaven uden ekstern finansiering idet der er fundet ledige ressourcer i DeICs eksisterende
budget, der kan allokeres til denne opgave.
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Lokal administration og forskersupport
Denne del af organiseringen varetager den lokale administration pr. institution. Desuden varetages den direkte forskervendte kontakt og understøttelse, i det omfang en sådan udbydes.
Organiseringen af lokal administration og forskersupport foretages individuelt på de enkelte universiteter og forskningsbiblioteker. Aktørerne kan være forskerstøtteenheder på universitets-, fakultets- eller institutniveau, enheder som er målrettet data management-understøttelse, universitetsbibliotekerne og andre. På grund af forskellen mellem institutionerne, vil der ikke blive beskrevet hverken serviceniveau eller specifik organisering på dette niveau.

Opgaver Lokal administration og forskersupport
Ovenstående forudsætter at alle større institutioner vil oprette et niveau af lokal administration og
forskersupport. Udover de ovenfor nævnte opgaver, vil opgaverne bestå af:
●
●
●
●
●
●
●
●

løbende kontakt og samarbejde med Service manager-funktionen
deltagelse i nationale markedsføringskampagner
udbydelse af træningsmateriale og -kurser
tilbagemelding af brugerønsker og -feedback
oprettelse og vedligeholdelse af skabeloner og vejledning som understøtter den enkelte
institutions politikker
direkte forskervendt kontakt og vejledning
integration med vejledning ifm. forskningsansøgninger
indgå i national erfagruppe for at sikre deling af viden og erfaring på tværs af institutioner

Rigsarkivet får en særlig rolle i projektet:
Ved løbende dialog og samarbejde med såvel den koordinerende instans for Service Management såvel som universiteternes lokale administration og forskersupport vil Rigsarkivet arbejde
for, at forskernes datamanagementplaner i DMPonline udformes, så den information, der skal leveres til Rigsarkivet i forbindelse med anmeldelse af forskningsdata findes i systemet (ved de
skabeloner, der anvendes i diverse lokale og fagdisciplinære tilpasninger). Rigsarkivet vil i samarbejde de lokale teams arbejde for, at anmeldelse integreres bedste muligt i forskningsprocessen.
Ved anvendelse af DMP Online vil forskerne derfor opleve, at udarbejdelse af data management
planer og anmeldelse af data til Rigsarkivet er relaterede processer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Formulering af konkrete projektmål
Projektet har 3 overordnede mål:
1) Installation og løbende teknisk drift og vedligeholdelse af DMPonline
2) Service Manager funktion etableret og udbygget
3) Lokale administrations-teams etableret og lokale aktiviteter gennemført
For at opfylde de overordnede mål vil projektet gennemføre og sikre at nedenstående konkrete
mål realiseres:
●
●
●

Høj driftsstabilitet og tilgængelighed for den tekniske platform i hele projektperioden
Stigende antal brugere gennem projektperioden fra alle universiteter gennem projektperioden
Brugertilfredsheden er blevet målt, med et positivt resultat
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●
●
●
●
●
●
●

Aktiviteter er blevet gennemført på alle deltagende biblioteker
Der er blevet oprettet skabeloner og hjælpetekster i takt med udviklingen af politikker og
funder-krav
Service manager funktionen har etableret rammer for samarbejde med den tekniske
driftsoperatør
Service manager funktionen har etableret rammer for samarbejde med de lokale aktører
og disse imellem
Service manager funktionen har deltaget i løbende dialog med internationalt community,
herunder mailinglister, møder mm.
Platformen og produktet er løbende blevet opdateret og vedligeholdt, med hensyntagen til
ønsker fra forskere og de medvirkende parter
Forretningsplan for drift efter projektperioden er blevet udviklet og gennemført

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Redegørelse for, hvorledes målopfølgningen dokumenteres
Dokumentationen for om målene i pkt. 5 er nået, vil blive leveret gennem den løbende afrapportering til DEFF. Afrapporteringen vil indeholde emnerne:
1) projektets fremdrift
2) status for brugen af DMPonline
3) status for oprettelsen af Service Manager funktionen
4) status for etablering af lokale administrations team
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Beskrivelse af hvordan projektet løser en problemstilling, der berører større dele af
fag-, forsknings- og uddannelsessektoren? Hvordan har projektet haft en effekt
på/for sektoren som helhed efter afslutning?
Oprettelsen af data management-planer er første trin i en god forvaltning af forskningsdata. Dette
kræves i stigende grad af såvel Code of Conduct, politikker på forskellige niveauer og open access mandater. Senest er kravene til dataforvaltning og herunder udarbejdelsen af data management-planer blevet skærpet af EU-kommissionen i forbindelse med Horizon 2020-projekter.
Udarbejdelsen af data management planer er således i stigende grad på vej til at blive et krav i
forbindelse med at skaffe forskningsbevillinger. DMPonline tilbyder mulighed for skræddersyet
hjælp i forhold til specifikke fonde og institutioners krav, og kan derfor blive af stor, også økonomisk, værdi for universiteterne og forskerne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Beskrivelse af aftale med samarbejdspartnere og andre aktører
DCC (Digital Curation Center) udvikler og vedligeholder systemet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Redegørelse for kompetencer til at gennemgøre projektet
På baggrund af de tidligere gennemførte DEFF projekter vurderes det, at der blandt ansøgerne er
de kompetencer, der skal til for at kunne gennemføre projektet.
Partnerne har allerede vist, at de er i stand til at etablere denne service som pilot-projekt og der
har været tilfredshed blandt eksisterende pilot-brugere. Det vurderes derfor, at projektet kan blive
udgangspunkt for yderligere opkvalificering af bibliotekspersonale på data management-området.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10. Har andre nationalt eller internationalt arbejdet med samme emne og i givet fald,
hvad er sammenhængen med nærværende projekt?
Projektet udspringer af DMIP-projektet og har en tæt kobling til Det Nationale Forum for Forskningsdata Management som tænkes at kunne fungere som følgegruppe for projektet.
I de nationale fora er projektet blevet diskuteret og anbefalet til gennemførsel i følgende fora
● DM-Forum: Er enige i behovet og anbefaler projektet gennemført efter at have diskuteret
oplæg om fremtiden på gruppens møde 5/10 2016
● DM-TekRef: Har diskuteret situationen og anbefaler at drifts-modne DMPOnline som skitseret.
● DM-LedelsesCAB: Har behandlet emnet og anbefaler, at der arbejdes videre med en
drifts-modning af systemet med DM-Forum som følgegruppe.
Internationalt arbejdes der rigtig meget med DMP i mange sammenhænge og i mange projekter.
Projektet her bliver tæt koblet til DCC qua deres rolle som udviklere og vedligeholdere af DMPOnline-systemet i Open Source. Dette sikrer at systemet udvikler sig videre i takt med internationale
krav og tendenser på området.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Hvilken målgruppe vil få gavn af projektet, og er der evt. en sekundær målgruppe?
Den primære målgruppe for projektet vil være forskere ved danske forskningsinstitutioner.
Den sekundære målgruppe er:
● Forskningsstøtteenheder v. universiteter
● Fonde
Projektet vil bidrage til opfyldelsen af den nationale strategi for data management. Endvidere vil
projektet bidrage til at danske universitetsbiblioteker vil kunne udfylde en væsentlig rolle i forhold
til forsknings Data Management på lang sigt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Beskrivelse af kommunikationsplan: Hvordan skal resultaterne af projektet formidles og til hvem?
Da målet for dette projekt er at få konsolideret en service, vil der ikke være egentlige resultater at
publicere. Resultatet vil være, at der efter endt projektforløb vil være en velfungerende og bæredygtig service oppe at stå, der bliver anvendt af de fleste danske forskningsinstitutioner. Resultaterne vil være synlige i form af den kørende service, suppleret med etablerede lokale støttefunktioner og træningsforløb. Kommunikationen vil ske som markedsføring af disse.
Det vil være muligt at vurdere resultaterne ud fra antallet af brugere, samt DMplaner, der ligger i
systemet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Har projektet en blivende effekt? Hvordan sikres projektets leverancer i en driftsfase?
DMPonline er tidligere blevet evalueret positivt i FIF og DMIP projekterne. Den formodes at være
en service af blivende værdi, i og med kravene til data management planer og god dataforvaltning
kun vil stige. Projektet skal konsolidere driften af DMPonline og sikre en fremtidig drift af denne.
Projektet skal således senest sommeren 2018 have leveret en plan for fremtidig organisering og
finansiering. Den videre drift skal ved projektets afslutning være sat i værk, således at driften kan
fortsætte uden afbrydelser ved projektets slutning.
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14. Tidsplan
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15. Intern budgetfordeling

