Bilag til statusrapport, større projekttilskud til danske fag-,
forsknings- og uddannelsesbiblioteker
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journal nummer: DEFF.2018-0010

1. Projekttitel: Forlængelse af Nationalt Forum for Forskningsdata Management (DM Forum)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Nuværende projektejer?
Klaus Kvorning Hansen, Københavns Universitet/formand for DM LedelsesCAB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ændringer i projektbeskrivelse?
Ingen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Status i forhold til tidsplanen
−
−
−

Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?
Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?
Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?

Projektet er startet 1/1-2019 og forventes afsluttet 31/12-2019.
Projektet er en fortsættelse af DM Forum som blev etableret med DEFF-bevilling i 2015.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Status på budget
−
−

Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?
Forventer i at bruge alle projektmidlerne?

Der er ingen afvigelser i forhold til det godkendte budget.
Bevillingen forventes brugt fuldt ud, i henhold til budgettet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Status på leverancer
−
−
−

Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?
Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?
Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?

Leverancerne falder primært inden for to områder: Fælles aktiviteter (projekter) og Train-theTrainer arrangementer. Opnåede leverancer inden for det sidste halve år skyldes primært den hidtidige bevilling for DM Forum for 2015-18. Det drejer sig om:
•

Marts 2019

Afslutning af aktiviteter bevilget i starten af 2018:
o

FAIR på tværs

o

Processer og organisation

o

Digital infrastruktur og services: Data Management by Design

o

e-learning kursus: 3 moduler om data management

Side 2

•

Gennemført et antal Train-the-Trainer arrangementer, som budgetteret.

Herudover har DM Forum i starten af den nye bevillingsperiode gennemført planlægning af nye
aktiviteter mm. for 2019, se arbejdsplan på https://docs.google.com/document/d/1GEjcWUrSbvdpsibhv2pWM-7Lv4CVruZuhyQHAq-CTk/edit?usp=sharing. Aktivitetetsporteføljen har været forelagt
DM LedelsesCAB og er blevet etableret efter dennes godkendelse og prioritering af de indkomne
forslag.
I det næste halve år forventes dels Train-the-Trainer programmet iværksat, dels de bevilgede aktiviteter iværksat, med løbende demonstration af resultater på DM Forums møder. Fremdriften og
de konkrete resultater af aktiviteterne evalueres på kvartalsvise styringsmøder med DM Sekretariatet og formanden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

