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Patentar o publicar?

Les 2 coses, però en l’ordre correcte



Open Access als criteris d’avaluació



Altres aspectes a tenir en compte al publicar

COMUNICACIÓ PRÈVIA ALS SOCIS / ENTITAT FINANÇADORA

Projectes H2020: Obligació de comunicació prèvia a la publicació de resultats
- Als socis segons terminis establert al GA (art. 29.1) o al CA
- A la UE/Agència (Art 26.4.1 del GA)

Altres projectes consorciats: Consultar Grant Agreement i Consortium Agreement

AGRAÏMENTS

Indispensable per a la justificació tècnica

Requisit per a validar la despesa associada (Costos de publicació, viatges, etc..)

Indicar explícitament si el projecte té fons FEDER (Algunes convocatòries Pla 
Nacional, Interreg, UIA i d’altres) 



Fase de proposta

INCLOURE LA DESPESA AL PRESSUPOST DEL PROJECTE (NACIONALS I INTERNACIONALS)

Projectes H2020: “dissemination costs (including regarding open access to peer-reviewed 
scientific publications, e.g. article processing or equivalent charges, costs related to open 
access to research data and related costs, such as data maintenance or storage and 
conference fees for presenting project-related research)” (Other Direct Cost)

Pla Nacional: “Costes de publicación y difusión de resultados, incluidos aquellos que 
pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto”  incloure al 
pressupost un concepte específic. L’import dependrà de la revista on es publiqui (consulta 
Servei de Biblioteques)

REDACCIÓ DE L’APARTAT D’IMPACTE

H2020 i Pla Nacional: Inclou Pla de disseminació i explotació de resultats. 
Indicar com es compliran els requisits d’Open Acces
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Projectes H2020 - RIA / IA /CSA – Secció impacte

“Quality of the proposed measures to exploit and disseminate the project results 
(including management of IPR), and to manage research data where relevant.”

En cas d’empat, a les Innovation Action: Major pes a la secció d’impacte

Pla Nacional

o l’impacte científic-tècnic dels resultats esperats:

Se valorará el plan de publicaciones científico-técnicas, presentaciones y
comunicaciones a congresos y otros foros principalmente internacionales; patentes y
otros resultados incluidos en la propuesta, y en caso de que resulte pertinente, el
plan de gestión de datos de investigación asociados a los resultados.

o I l’impacte social econòmic i socials dels resultats:

“… la difusión de los resultados a la sociedad, el acceso abierto …”



Open Research Data

Projectes H2020

Per a totes les àrees (Extended Pilot). Es participa per defecte.

Es pot fer un Opt Out a la sol.licitud o posteriorment al llarg de la vida del projecte

No es penalitzaran les propostes a l’avaluació si es fa opt out

Incloure DMP com a deliverable (També si es fa opt out). 1ª versió abans 6 mesos. 
Revisions com a mínim a cada review. Es poden indicar quines dades no seran en obert. 

Pla Nacional

Les bases reguladores contemplen que hi hagi convocatòries en les que es demani
dipositar les dades en obert i elaborar un DMP. Consultar cada convocatòria específica. 
Si s’escau, s’ha de lliurar el DMP a la sol.licitud i forma part de l’avaluació.
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Esquema Data Management Plan

1. Data Summary
2. FAIR data

2. 1. Making data findable, including provisions for metadata
2.2. Making data openly accessible
2.3. Making data interoperable 
2.4. Increase data re-use (through clarifying licences)

3. Allocation of resources
4. Data security
5. Ethical aspects
6. Other issues


