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Af Bertil Dorch, chefkonsulent, Det Kongelige Bibliotek/KUBIS 

  

Jeg deltog d. 28.-29. november i DARMA's studietur til Bruxelles, hvor DANRO var vært, og hvor 

hovedtemaet var EU Kommissionens oplæg til Horizon 2020, samt EU Parlamentets behandling af 

forslaget. 

  

DARMA er "Danish Association for Research Managers and Administrators", en brancheforening for 

universiteternes medarbejdere på forskerserviceområdet; dvs. typisk kollegaer, der beskæftiger sig 

med forskningsfonde og -ansøgninger. 

  

DANRO (Danish EU Research Liaison Office) er det danske EU-forskningskontor i Bruxelles, en enhed 

under Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der beskæftiger sig med lobbyarbejde, vejledning af 

forskere og administratorer, samt ministerbetjening m.m. 

  

Der deltog en snes kollegaer fra de danske universiteter i turen, herunder én (undertegnede), der 

var affilieret med et universitetsbibliotek, men dog en række kendte ansigter. 

 
Gruppebillede af DARMA-folket foran EU-kommissionens bygning 

 

Program 

Fokus for studieturen var parlamentets afstemning om EU Kommissionens oplæg til Horizon 2020 

(H2020), d. 28. november. H2020 er EU's kommende rammeprogram for forskning i årene 2014-

2020, og dermed efterfølgeren til det nuværende rammeprogram, Framework 7 (FP7).  

  

Nogen vil måske vide, at FP7 indeholder en såkaldt "pilot", med krav om at 

forskningsbevillingsmodtagere gør en "best effort" ift. at stille forskningsresultater, i form af 

publikationer, til rådighed som Open Access. Forslaget til H2020 indeholdt bl.a. en udvidelse af 

kravet om Open Access, til at gælde alle fagområder. 

  

LINK: http://www.fi.dk/nyheder/nyheder/2012/europa-kommissionen-fastsaetter-maal-for-open-

access-i-horizon-2020 

http://www.fi.dk/nyheder/nyheder/2012/europa-kommissionen-fastsaetter-maal-for-open-access-i-horizon-2020
http://www.fi.dk/nyheder/nyheder/2012/europa-kommissionen-fastsaetter-maal-for-open-access-i-horizon-2020


Derudover kan det nævnes, at de tre hovedsøjler i H2020 vil være:  

1. Excellent Science - ERC, Marie Curie, Infrastruktur, FET/FEST 

2. Industrial Leadership 

3. Societal Challenges - Seven Challenges 

  

De to dage hos DANRO, der er deler kontorer med en række andre landes tilsvarende organisationer 

(bl.a. Polen og Norge), bød på både foredrag, samt "udflugter" til hhv. parlamentet og 

kommissionen. 

 

Relevans for FFU-bibliotekerne 

Inden mødets begyndelse havde jeg valgt at fokusere min deltagelse omkring flg. tre temaer, som 

jeg mener, er dybt relevante for forskningsbibliotekerne: 

- kommer der krav mht. OA i H2020? 

- kommer der krav mht. datamanagementplaner i H2020? 

- vil der være ansøgningskrav ift. bibliometri / kvalitetsmål i H2020? 

Den første dag hørte vi bl.a. fra DANRO, at der havde været modstand fra fx Holland (Elsevier og 

Philips), og fra Frankrige omkring definitionen på Open Access, men ellers "ikke store knaster" i 

forhandlingerne, for såvidt oplægget fra kommissionen. Overordnet gjalt, at nogle lande (fx UK, 

Danmark m.fl.) gerne bil fastholde forskningsbudgettet, men samtidig beskære EU's totale budget, 

hvor andre, fx gerne vil øge landbrugsstøtten. 

 

Dag 1: Time to cast your vote 

Onsdag d. 28. var der også afstemning i europaparlamentet om kommissionens forslag, mellem kl. 9 

og 12:30 - og kl. 12:40 mødtes vi med MEP Britta Thomsen, som kunne fortælle, at parlamentet nu 

havde behandlet de 6 betænkninger. Samtidig havde der været et mindre oprør i den 

socialistiskegruppe dagen før, bl.a. ift. budgettet, hvor nogen mente at det var for specifikt, fordi 

man kan være bange for, hvad der så ville bliver skåret i. 

Hvorom alt er, så forventes det nu, at budgettet bliver på knap 90 mia. Euro; dette udløste 

klapsalver blandet enkelte af DARMA's medlemmer. 

 

Yderligere kunne MEP'en berette, at der tilsyneladende er store kulturforskelle ift. hvordan staten 

støtter erhvervslivet nord-/sydeuropa, og at dette havde givet anledning til en række diskussioner.  

Mest interessant for undertegnede var det dog, da Britta Thomsen selv nævnte, at der har været en 

hel del diskussion om OA og hold seminarer m.v. Man havde fx diskuteret, hvem har ejerskab af 

"produktet" (dvs. forskningsresultater og publikationer). Thomsen fortalte, at der nu foreligger et 

kompromis-ændringsforslag ift. OA, der er langt mere detaljeret ift. kommissionens forslag. 

Iøvrigt havde europaparlamentet to hovedprioriteringer ift. ændringer i H2020, nemlig hhv. Open 

Access, og "gender"-research. 

 

Så "Nu er det på plads fra parlamentets side", fortalte Britta Thomsen, som tillagde, at der er fuld 

opbakning til H2020. 

  

Godkendelsen af kommissions forslag i parlamentet, er startskuddet til en række forhandlinger ml. 

ministerrådet og parlamentet, der skal lede til en aftale om den endelige version af 

rammeprogrammet: Horizon 2020 forventes at være på plads omkring juni 2013. 



  

Herudover kan det nævnes, at der vil være en ny pilot, i Horizon 2020, om "open access to scientific 

data"; dvs. at visse fagområder formentlig vil blive mødt af en såkaldt "special clause" om 

dataforvaltning og -adgang, i deres bevillingsskrivelser.  

 

Link til pressemeddelelse: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+IM-PRESS+20121126IPR56414+0+DOC+XML+V0//EN&language=DA  

 

* 

Studieturen havde base hos det danske EU-forskningskontor, DANRO 

 

Samme dag som afstemningen kunne Lidia Borrell-Damien fra EUA (de europæiske universiteter) 

fortælle i sit foredrag, at mht. Open Access ville universiterne fastholde retningslinjer, "building on 

the EUA's recommendation on the development of institutional repositories" fra 2008. 

 

Sidste punkt på Dag 1, var Morten Møller fra DG CNECT, der fortalte om finansieringsprogrammet 

"ICT in Science", herunder- eInfrastructure og "ICT in industrial leadership", der bl.a. vil fokusere på 

"content technology and information management", der jo turde være interessante emner for 

bibliotekerne. 

  

Møller kunne interessant nok også fortælle, at der formentlig kommer krav i anneks til grant-

agreements om dokumenteret datamanagementplan. 

 

Dag 2: ”Vi dropper papiret i ansøgnings- og rapportfaserne” 

Andendagen bød bl.a. på besøg hos kommissionen, hvor vi hørte, at Marie Curie-aktiviteterne nu 

bliver en del af Excellence-søjlen i H2020 og at 25 % af budgettet til Mari Curie vil blive anvendt til 

fellowships, dvs. fx internationale og besøgende yngre forsker og phd-studerende; et gruppe, der 

ikke er uinteresante for forskningsbibliotekerne, og hvor Danmark generelt er god til at skaffe penge, 

bl.a. til såkaldte "initial training network". 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20121126IPR56414+0+DOC+XML+V0//EN&language=DA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20121126IPR56414+0+DOC+XML+V0//EN&language=DA


 
Gruppen samtaler med en repræsentant for Marie Curie-programmet 

I øvrigt skifter finansieringsprogrammet navn til Marie Sklodowska-Curie (MSCA) i Horizon 2020, og 

europaparlamentet ar foreslået øget finansiering af området, der muligvis tages fra det europæiske 

forskningsråd. Derudover vil programmet være mere åbne overfor ansøgninger fra hele verdenen, 

og uden aldersgrænser. 

 

Samme dag kunne Peter Hearthwich fra DG Research fortælle, at i H2020 vil man droppe al papir i 

ansøgnings- og rapportfaserne og være "electronic-only". Man har desuden undersøgt muligheden 

af forsker-id'er, fx ResearchID fra Thomson Reuters men droppet ideen. Dog lovede undertegnede at 

fremsende materiale om tilsvarende id-projekter, fx ORCID til DG Research. Læs i øvrigt mere om 

ORCID i julekalenderen på Det Kongelige Biblioteks Facebook-side: 

https://www.facebook.com/notes/det-kongelige-bibliotek/orcid-dit-nye-forsker-

cprnr/501281759911948 

 

 

https://www.facebook.com/notes/det-kongelige-bibliotek/orcid-dit-nye-forsker-cprnr/501281759911948
https://www.facebook.com/notes/det-kongelige-bibliotek/orcid-dit-nye-forsker-cprnr/501281759911948

