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Streszczenie 

Dokument ten koncentruje się na dostarczeniu konsorcjum AGRICORE informacji o tym, 
jak postępować z danymi generowanymi podczas realizacji projektu AGRICORE i jak 
nimi zarządzać. W szczególności niniejszy dokument zawiera informacje na temat 
rodzaju danych, które będą generowane, standardów i dostępności danych w celu 
weryfikacji i ponownego wykorzystania, ochrony i przechowywania procedur danych. 
Jednocześnie, będąc dokumentem publicznym, umożliwi łatwą identyfikację zbiorów 
danych wygenerowanych w ramach projektu przez innych badaczy, którzy mogą być 
zainteresowani ponownym wykorzystaniem lub walidacją wytworzonych informacji. 

Ten dokument zawiera szczegóły wszystkich procedur zarządzania danymi w 
AGRICORE, w odpowiedzi na art. 29 ust. 3 umowy o dotację, w szczególności w 
odniesieniu do otwartego dostępu do danych badawczych. W związku z tym 
przedstawia informacje dla partnerów w konsorcjum, a także dla stron zewnętrznych o 
różnych zestawach danych wygenerowanych i wykorzystanych w ramach projektu. 
Zostaną one skategoryzowane i technicznie uszczegółowione pod względem 
gromadzenia, przetwarzania i generowania danych w celu zarządzania danymi, które są 
powiązane i generowane przez prace konsorcjum AGRICORE. Ten temat wymaga 
znacznego poziomu szczegółowości, co stanowi potrzebę autonomicznego rezultatu, a 
nie jest częścią D10.1 (Podręcznik zarządzania projektami), w którym prezentowane są 
wszystkie inne codzienne procedury prowadzenia projektu. Monitorowanie projektu 
AGRICORE w tym obszarze będzie przedmiotem ciągłych przeglądów w kontekście WP9 
na każdym spotkaniu konsorcjum. 

Ponadto obecny plan zarządzania danymi (DMP) jest pierwszym projektem tego 
dokumentu. Oznacza to, że DMP będzie żywym dokumentem, na bieżąco 
aktualizowanym przez osoby odpowiedzialne o informacje dostarczane przez 
wszystkich partnerów projektu. Ostateczna wersja tego dokumentu zostanie 
przekazana Komisji Europejskiej do końca projektu. 
Niniejszy dokument jest oparty na dokumencie Wytyczne dotyczące zarządzania 
danymi w programie Horyzont 2020 dostarczonym przez Komisję Europejską, 
informacjach dostarczonych przez brytyjskie Centrum Kuracji Cyfrowej i DMPtool. 


