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Főbb célkitűzések
A cél az önfenntartó adatgazdaság létrehozása és ezáltal Európa versenyképességének
javítása
A területen végzet számos munka ellenére még mindig nem lettek kidolgozva use casek. üzleti modellek, amelyek gazdaságilag működőképesek, jogilag megalapozottak és
amelyek a társadalmi szükségleteket és aggodalmak figyelembe vennék
Ennek megfelelően az EUDECO célkitűzései
Az adat újrahasznosítás keretfeltételeinek valamint az európai adatgazdaság
fejlődésének feltérképezése
Az európai adatgazdaság validált modelljének elkészítése
Az adat újrahasznosítás és a az önfenntartó európai adatgazdaság fejlődéséhez
szükséges feltételek és azt akadályozó korlátok feltérképezése és megértése

Ajánlások készítése az adat újrahasznosítás illetve az önfenntartó adatgazdaság
kialakulásának elősegítésére (hogyan döntsük le az akadályokat (jogi, technikai,
társadalmi-gazdasági)
Az adat újrahasznosítás, az európai adatgazdaság és az impact-jük változását követő
observatory létrehozása
Releváns és elismert külső szakértők bevonása a projekt tevékenységekbe a User
Expert Group és az Advisory Board révén
Az eredmények és tevékenységek folyamatos kommunikációja

Munkacsomagok

Title

Lead

Start
month

End
month

WP1 Mapping the scene

FRAUNHOFER

1

6

WP2 Developing an initial model

ROOTER

7

13

WP3 Testing the model

FRAUNHOFER

13

26

WP4 Finalising the model

ASCORA

26

31

WP5 Recommendations and
observatory

FRAUNHOFER

28

36

WP6 Engagement and integration

SIGMA

1

36

WP7 Dissemination and exploitation

IVSZ

1

36

WP8 Project management

FRAUNHOFER

1

36

Munkacsomagok és tevékenységek
kapcsolatrendszere







Az WP1-WP5 munkacsomagok egymásra épülnek
 A WP1 fekteti le a kutatási keretrendszer alapjait, és áttekintés
biztosít a jelenlegi keretfeltételekről (jogi, technológiai és
társadalmi-gazdasági)
 A jelenlegi keretfeltételek alapján a WP2-ben kidolgozzuk és
elemezzük a heurisztikus adatmodellt
 A WP3 során a heurisztikus adatmodellt továbbfejlesztjük,
teszteljük különböző use case-eken (különböző környezetben) és
elemezzük a tesztek eredményeit
 A WP4 során a már finomított modellt véglegesítjük illetve
megfogalmazzuk a működés követelményeit és a korlátozó
tényezőket
 A WP5 során elkészítjük a megfelelő ajánlásokat a szükségek
követelmények teljesüléséhez illetve az akadályok lebontásához, Az
observatory kidolgozása ugyancsak ebben a WP-ben történik
A WP6 (Együttműködések kialakítása) mindegyik korábbi MCS-hoz
kapcsolódik a workshopok révén, amelyek munkacsomagonként 2x a
szakértők bevonását, a modell közös fejlesztését és a usecase-k kiértékelését
célozzák (UEG, AB)
A WP7 (Kommunikáció és hasznosítás) mindegyik munkacsomagot érinti
és kölcsönhatásban van velük
WP8 (menedzsment): mindegyikkel együttműködik

Következő lépések és első eredmények

•

•
•

Az együttműködésre jelölt projektek kiválasztása és
kapcsolatfelvétel: lehetséges use case lebonyolítása, UEG tagság és AB
tagság (H2020 RIA, IA, CSA and FP7 CSA, and research projects) –
A User Expert Group és az Advisory Board létrehozása
Első munkacsomag tevékenységei
D1.1 Pontosított kutatási keretrendszer felállítása M2
D1.2 A jelenlegi keretrendszer elemzése (jogi, gazdasági-társadalmi,
technológiai M6
D1.3 Lehetséges Case Study-k felmérése M6

Honlap: www.data-reuse.eu
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