Otwarte publikowanie (zgodnie z polityką otwartego dostępu NCN)1

Opisane poniżej zasady dotyczą wszystkich artykułów naukowych, recenzowanych materiałów
konferencyjnych, które zostały przygotowane w ramach projektów badawczych, stypendiów
naukowych, staży i działań naukowych wyłonionych do finansowania od konkursów ogłoszonych w
dniu 16 czerwca 2020 r., do których umowy o realizację i finansowanie zostaną podpisane po 1 stycznia
2021 r. Obowiązkiem ten nie dotyczy monografii, rozdziałów w pracach zbiorowych oraz
recenzowanych utworów zebranych.

Wszystkie artykuły, recenzowane materiały konferencyjne oraz dane badawcze będące efektem
projektu muszą zostać udostępnione w sposób otwarty.

Rodzaje publikacji zgodnych z polityką otwartego dostępu NCN
1) artykuły opublikowane w czasopismach otwartych zarejestrowanych w bazie DOAJ
(www.doaj.org) na licencji CC-BY2;
2) artykuły opublikowane na stronach innych czasopism otwartych na licencji CC-BY;
3) artykuły umieszczone bez embarga czasowego w repozytorium zarejestrowanym w openDOAR
na licencji CC-BY i posiadający unikalny stały identyfikator (np. DOI, URN, UUID, Handle lub
inne)
o możliwa wersja Version of Record (VoR2), czyli artykuł w ostatecznej wersji i formie
opublikowanej stronie czasopisma, lub
o Author Accepted Manuscript (AAM), czyli ostatnia wersja z uwzględnieniem
wszystkich zmian po recenzjach i zaakceptowana do publikacji, tzw. postprint3
4) artykuły opublikowane w czasopismach transformacyjnych na licencji CC-BY lub CC-BY-SA.
(dotyczy tylko sytuacji, gdy praca zostanie przyjęta do druku lub opublikowana do 31 grudnia
2024 r.);
5) artykuły opublikowane w czasopismach transformacyjnych4 i hybrydowych5 uwzględnionych
w programach publikowania otwartego, których koszty publikacyjne zostaną pokryte ze
środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy transformacyjnej Read
and Publish.
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Oprac. na podstawie Instrukcji NCN.
Dopuszczane jest zastosowanie licencji CC-BY-ND.
3
NCN sugeruje, by składając manuskrypt do czasopisma zawierać w Acknowledgements i w tzw. cover letter, następującą
klauzulę RRS: "This research was funded in whole or in part by [Funder] [Grant number]. For the purpose of Open Access,
the author has applied a CC-BY public copyright licence to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this
submission”. Najwięksi wydawcy międzynarodowi publikują prace, które zawierają klauzulę RRS. Należą do nich: Elsevier,
American Chemical Society, Taylor & Francis, Wiley, IEEE, Springer Nature (w tym: Nature Publication Group). Klauzule te są
wykorzystywane zarówno w naukach ścisłych, o życiu, jak i humanistycznych i społecznych.
4
Czasopisma transformacyjne to czasopisma subskrypcyjne (w tym hybrydowe), które zobowiązały się
do przekształcenia w czasopisma otwartego dostępu. (Wykaz)
5
Czasopisma hybrydowe to czasopisma, które publikują artykuły zarówno w modelu otwartego dostępu,
jak również w modelu tradycyjnym, w ramach płatnej subskrypcji czasopism.
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Rodzaje publikacji, które można sfinansować w ramach projektu NCN
Koszty związane z procesem publikacyjnym tzw. Article Processing Charges (APC) są
kwalifikowalne w przypadku pkt. 1 i 4.
Opłaty publikacyjne wydatkowane na opublikowanie pracy w czasopiśmie hybrydowym, są
kosztami niekwalifikowalnymi dla projektu i nie mogą pochodzić ze środków Narodowego
Centrum Nauki.
Opłaty za wszelkie dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki,
kolorowe rysunki w wersji drukowanej, itp.) są rozliczane osobno od APC (Article Processing
Charging) i są kosztem niekwalifikowalnym dla Centrum.
Link do strony, na której można sprawdzić zgodność czasopisma z polityką otwartości NCN:
https://journalcheckertool.org/

