Forskningsrådets krav til vitenskapelige publikasjoner
Oppdatert 13.11.2020
Forskningsrådet har sluttet seg til cOAlition S og innfører fra og med 2021 krav om full og umiddelbar
åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner i tråd med Plan S. For prosjekter finansiert gjennom
Forskningsrådets utlysninger fra og med 01.01.2021 gjelder følgende:

Krav om åpen tilgang for vitenskapelige artikler
•
•
•

•

•
•

Alle vitenskapelige artikler skal gjøres åpent tilgjengelig uten forsinkelse (embargo) og med
en åpen lisens.
Vitenskapelige artikler skal gjøres tilgjengelig med en Creative Commons Navngivelse 4.0
lisens CC BY 4.0, alternativt CC BY-SA eller CC0.
Dersom faglige grunner tilsier det, kan CC BY-ND- lisens ("Ingen bearbeidelse") benyttes.
Dersom en CC BY-ND-lisens benyttes, skal prosjektansvarlig oppgi faglig begrunnelse for
dette i prosjektets sluttrapport.
Alle vitenskapelige artikler skal gjøres åpent tilgjengelig med åpen lisens, jf. over, i et egnet
åpent arkiv senest ved utgivers publisering. Versjonen som gjøres tilgjengelig skal være siste
manusversjon etter fagfellevurdering (AAM) eller den endelige publiserte versjonen (VoR).
Prosjektansvarlig skal sørge for at opphavsperson beholder nødvendige immaterielle
rettigheter til å gjøre artikler åpent tilgjengelig med en åpen lisens, som beskrevet over.
Forfattere skal legge følgende formulering inn i manuskripter som sendes til utgivere for
publisering:
o This research was funded, in whole or in part, by The Research Council of Norway
[6-siffret prosjektnummer]. For the purpose of open access, the author has applied
a CC BY public copyright license to any Author Accepted Manuscript (AAM) version
arising from this submission.

Kravene til åpen tilgang gjelder ikke følgende publikasjoner
•
•

Vitenskapelige monografier eller bokkapitler
Vitenskapelige publikasjoner fra prosjekter finansiert gjennom utlysninger med søknadsfrist
før 1/1 2021.

Publiseringskostnader
•

•
•
•

Forskningsrådet dekker kostnader til åpen publisering gjennom indirekte prosjektkostnader.
Publiseringskostnader skal derfor ikke legges inn som direkte kostnader i budsjetter for
enkeltprosjekter.
Forskningsrådets indirekte støtte inkluderer støtte til “transformative arrangements” som
beskrevet i Guidance to the Implementation of Plan S
Publiseringskostnader til "Hybrid OA" dekkes ikke av Forskningsrådet.
Frem til 2022 dekker Forskningsrådet deler av institusjonenes publiseringskostnader til
artikkelavgifter i "Gull OA-tidsskrift" gjennom STIM-OA-ordningen.

