


Hva er                               ?

• Målsetningen med EOSC er å gi EU ledelse globalt med 

hensyn til forvaltning av forskningsdata, og å sikre at forskere 

kan høste fordelene med data-drevet forskning fullt ut

• EOSC vil være en virtuell, føderert omgivelse

• Åpne og sømløse tjenester for lagring, forvaltning, analyse og 

gjenbruk av forskningsdata

• På tvers av landegrenser og vitenskapsdisipliner

• Gratis for sluttbrukerne
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Executive Board arbeidsgrupper

• Architecture: Fastsette det tekniske rammeverket for etablering og 

drift av en EOSC-føderasjon av systemer i utvikling

• FAIR: Implementere prinsippene for FAIR data ved å definere krav for 

utvikling av EOSC tjenester 

• Landscape: Kartlegge eksisterende forskningsinfrastrukturer som er 

kandidater til å være en del av EOSC-føderasjonen

• Rules of Participation: Utforme reglene for deltakelse som definerer 

de rettigheter og forpliktelser som regulerer transaksjonene mellom 

EOSC brukere, tilbydere og operatører



Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Executive Board arbeidsgrupper

• Skills and Training: Etablere et rammeverk for en levedyktig 

opplæringsinfrastruktur for å støtte EOSC i alle dets faser og bidra til 

at det blir tatt i bruk

• Sustainability: Utarbeide anbefalinger om implementering av en 

operativ, skalerbar og levedyktig EOSC-føderasjon etter 2020



 Develop and govern federating core

 Manage compliance framework

 Manage trusted certification

 Manage ‘EOSC’ trademark(s)

 Implement PID policy guidelines

 Develop outreach to stakeholders

 Contribute to Horizon EU policy

 Monitor services and transactions

Possible core functions for EOSC in 

2020+



Hvor er vi?

• Utvikler forslag til partnerskapsavtale (co-programmed) med 

EU-kommisjonen, for finansiering under Horizon Europe

• Etablering av ny juridisk enhet som skal være kommisjonens 

avtalepartner

• Etablert løsning for utveksling av Covid-19 forskningsdata, i 

samarbeid med EMBL-EBI og ELIXIR



Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Fra Rupert Lueck, WG Sustainability



Hva betyr det?

• Mulighet for tilgang til data og tjenester

• Finansiering for tilrettelegging av data etc?

• Vurdere innmelding i den nye organisasjonen («EOSC 

Association»)

• Vil komme informasjon om hva dette innebærer – sannsynligvis over 

sommeren

• Det vil bli en medlemsavgift

• Mulighet for alle interesserte å bli med
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