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1. Ændringer i projektejer samt projektdeltagere? 

Nej 

 

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

2. Ændringer i projektbeskrivelse? 

Nej 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Status i forhold til tidsplanen 

− Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? 
Første møde blev afholdt d. 7. marts, men planlægning startede i januar. Projektet forven-
tes afsluttet ved udgangen af 2018 som planlagt. 
 

− Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? 
I praksis kører de 6 spor sideløbende, dvs. nogle aktiviteter er startet lidt tidligere end i 
den godkendte tidsplan.  
 

− Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen? 
Forventningen er at hovedelement 2 tilladte OA versioner og 4 forskernes arbejdsproces-
ser vil strække sig ind i 1. og 2. kvartal 2017 for at udjævne arbejdsbyrden mere i projektet 
og køre de 6 hovedelementer parallelt. Dette ændrer ikke på, at projektet er afsluttet ved 
udgangen af 2018.    

 

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

4. Status på budget 
− Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? 

Nej 

− Forventer i at bruge alle projektmidlerne? 
             Ja 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Status på leverancer 

− Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? 
Projektplanlægning og opstart 
Kompetenceudvikling licenser og forskningsregistrering 
 

− Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? 
Nej 
 

Bilag til statusrapport, større projekttilskud til danske fag-,  
forsknings- og uddannelsesbiblioteker 



Side 2 

− Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år? 
Etablering af OA eksempelsamling 
Fælles oversigt over embargokilder 
Undersøgelse af DK OJS platforme ift. OA 
Standard metode til forskernes arbejdsprocesser 
Analyse af forlag med flest publiceringer 
Gennemgang af licensaftaler ift. OA 
Beskrivelse af nuværende infrastruktur, styrker og svagheder 

 

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

6. Kort tekst til projektbanken 

Hvorfor er der ikke mere Open Access indhold? I det konkrete arbejde med forskningsregistrering 

og registrering af tilladte Open Access versioner støder bibliotekerne på en række udfordringer, 

som vanskeliggør institutionernes muligheder for at nå de nationale mål. Det er disse udfordringer, 

der arbejdes med i projektet. Det handler ikke om politik eller andet overordnet men om grøn 

Open Access i praksis. Projektet har en tværfaglig indfaldsvinkel til grøn Open Access, dvs. der 

involveres kompetencer indenfor forskningsregistrering, licenser og rettigheder.  

Projektet arbejder med 6 hovedelementer: 

1) Embargoperioder 

2) Tilladte Open Access versioner 

3) Forlagenes praksis 

4) Forskernes arbejdsprocesser 

5) Rettigheder og licenser 

6) Systemunderstøttelse 
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