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Το παραδοτέο 9.2 εστιάζει στην παροχή πληροφοριών προς τα μέλη της κοινοπραξίας
AGRICORE σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των δεδομένων που δημιουργούνται κατά την
εκτέλεση του έργου AGRICORE και τον τρόπο διαχείρισής τους. Συγκεκριμένα, το παραδοτέο
συνιστά ένα έγγραφο που παρέχει πληροφορίες για το είδος των δεδομένων που θα
δημιουργηθούν, τις προδιαγραφές για την προσβασιμότητα τους για επαλήθευση και
επαναχρησιμοποίηση, την επιμέλεια και τη διατήρηση των σχετικών διαδικασιών. Ταυτόχρονα,
το παραδοτέο, ως δημόσιο έγγραφο, θα επιτρέψει την εύκολη αναγνώριση των συνόλων
δεδομένων που δημιουργούνται στο πλαίσιο του έργου από άλλους ερευνητές που μπορεί να
ενδιαφέρονται να επαναχρησιμοποιήσουν ή να επικυρώσουν τις παραγόμενες πληροφορίες.
Επιπλέον, το παραδοτέο, περιγράφει λεπτομερώς όλες τις διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων
εντός του ερευνητικού έργου AGRICORE, σε απάντηση του άρθρου 29.3 της συμφωνίας
επιχορήγησης, ειδικά όσον αφορά την ανοιχτή πρόσβαση σε ερευνητικά δεδομένα. Κατά
συνέπεια, παρουσιάζει πληροφορίες για τους εταίρους της κοινοπραξίας καθώς και για τα
εξωτερικά μέρη σχετικά με τα διαφορετικά σύνολα δεδομένων που δημιουργούνται και
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του έργου. Τα σχετικά δεδομένα που παράγονται από τις
ερευνητικές εργασίες του AGRICORE υπάρχει ανάγκη να είναι κατηγοριοποιημένα και τεχνικά
λεπτομερή ως προς τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημιουργία τους. Μάλιστα, όλο αυτό
απαιτεί ένα σημαντικό επίπεδο λεπτομέρειας που θέτει την ανάγκη για ένα αυτόνομο
παραδοτέο (αντί της συμπερίληψης του ως μέρους του D10.1 - Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου)
όπου παρουσιάζονται όλες οι σχετικές καθημερινές διαδικασίες για την εκτέλεση του έργου. Η
παρακολούθηση του έργου AGRICORE σε σχέση με αυτόν τον τομέα θα αποτελεί αντικείμενο
συνεχών αναθεωρήσεων στο πλαίσιο του WP9 σε κάθε συνάντηση της κοινοπραξίας.
Επιπλέον, το τρέχον σχέδιο διαχείρισης δεδομένων (DMP) είναι το πρώτο προσχέδιο αυτού του
εγγράφου. Αυτό σημαίνει ότι το DMP θα είναι ένα δυναμικό έγγραφο, το οποίο θα ενημερώνεται
συνεχώς από τους υπεύθυνους του με τις πληροφορίες που παρέχονται από όλους τους
εταίρους του έργου. Μια τελική έκδοση αυτού του εγγράφου θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο τέλος του έργου.
Αυτό το παραδοτέο βασίζεται στις Οδηγίες για τη Διαχείριση Δεδομένων σχετικά με το Ηorizon
2020 όπως διαβιβάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις πληροφορίες που παρέχονται από
το Κέντρο Ψηφιακής Επιμέλειας (Digital Curation Center) του Ηνωμένου Βασιλείου και στο
εργαλείο DMP.
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