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“Ett internet för vetenskaplig insikt”

• Ett internet för FAIR data och andra relaterade tjänster

• En federation av relevanta existerande och framtida tjänster

• En digital mötesplattform där de som utför forskning och de som tar 

del av den kan mötas

• En samlad plats för tjänster och innehåll

• Quality mark « Data made in Europe »
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(EOSC Strategic Research 
Implementation Agenda v1.0)
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Finns EOSC idag?

• Både ja och nej!

• EOSC finns som en vision!

• Det pågår en mängd projekt relaterade till EOSC men ännu ingen samlad 
ingång

• EOSC Portal är inte EOSC utan en katalog av tjänster som i framtiden kan 
bli en del av EOSC 
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Timeline of EOSC iterations towards a MVE

(EOSC Strategic Research 
Implementation Agenda v1.0)
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Var kommer EOSC ifrån? 

• En gemensam vison mellan EU, ML & AL och ett stort nätverk av 
organisationer

• Ett gemensamt beslut att ett partnerskap mellan EU och EOSC - A skulle 
vara det bästa instrument att gemensamt uppnå denna vision

6



Kort historik om EOSC

Oct 2016

En första 
rapport där 
visionen fördes 
fram:
“Realising the  
European 
Open  Science 
Cloud”

EOSC
Declaration

Launch of 
the  
European  
Open 
Science  
Cloud

EOSC 
Associatio
n 1st GA

Set-up of 
the EOSC-
A Task 
Forces

INFRAEOSC 
Projects

Oct 2017 Nov 2018 Dec 2020 Oct 2021

Jan 2018

Start of EOSC-
Secretariat

Jan 2019

July 2019

EOSC Executive 
Board Working 
Groups
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Styrmodell för EOSC 2021-2027

Styrmodellen för att implementera EOSC framåt är 

tredelad   :

• EU representeras av Kommissionen

• Det Europeiska forskarsamhället representeras av 

EOSC Association

• EU länder och länder associerade med Horizon 

Europe representeras genom en Steering Board

European 
Commission

Steering 
Board

EOSC 
Association
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The EOSC Association

Uppdrag: Avencera Öppen vetenskap för att öka skapandet av ny kunskap, inspirera utbildning, sporra 

innovation och främja tillgänglighet och transparens

• Att vara en gemensam röst för intressenterna i nätverket kring EOSC. 

• Att föra fram inriktningen av Europeiska unionens forskningspolicy och prioriteringar med aktiviteter koordinerade av 

föreningen.

• Att möjliggöra sömlös tillgång till data genom interoperabla tjänster som går genom hela forskningsdatats livcykel, från 

upptäckt till lagring , hantering, analys och återanvändning över landsgränser och vetenskapliga dicipliner 

Status: AISBL*

• Formerad i Juli 2020 av de gundande medlemmarna CESAER, GÉANT, CSIC och GARR

• Föreningen har legal status under Belgisk lag

• Forskningsfinansiärer, tjänsteleverantörer och forskningsutförande organisationer

• Föreningen har skrivit ett samarbetsavtal med Europeiska kommissionen
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EOSC medlemskap

154 Members 65 Observers
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EOSC i Sverige

• Lärosätesmedlemmar: Chalmers, GU, KI, SU, UmU, UU, Linnéuniversitetet 
och LU är på väg att lämna in sin ansökan

• Finansiärer: VR (Mandated Organisation), Formas

• Infrastruktur: ESS

• SUHF referensgrupp för EOSC
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Board of Directors

• Karel Luyben, CESAER & President 

• Klaus Tochtermann, ZBW & Director 3-year mandate

• Marialuisa Lavitrano, University Milano – Bicocca & Director 3-year mandate

• Suzanne Dumouchel, CNRS & Director 3-year mandate

• Sarah Jones, GÉANT & Director 2-year mandate

• Ignacio Blanquer, UPV & Director 2-year mandate

• Sara Garavelli, CSC & Director 3-year mandate

• Bob Jones, CERN & Director 3-year mandate

• Wilhelm Widmark, University of Stockholm & Director 3-year mandate
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The Strategic Research and Innovation Agenda 
(SRIA)

● Ett nyckeldokument för implementationen av EOSC är: “Strategic Research and 
Innovation Agenda” (SRIA)

● I dokumentet finns prioriterade områden som: 

○ Utveckla nästa generation av profesionell personal som arbetar med öppen vetenskap och 
datahantering  

○ Minska utbildningsklyftan inom dessa områden: koordinera läroplaner för studenter och 
forskare 

○ Bygga en erkänd kunskapsbas av läromedel och andra verktyg

○ Influera nationella polisys för öppen vetenskap genom att stärka det strategiska ledarskapet 
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https://www.eosc.eu/sites/default/files/EOSC-SRIA-V1.0_15Feb2021.pdf


Vad är EOSC Advisory Groups / Task Forces

• En struktur för att låta föreningens medlemmar och andra att styra 
implementationen av EOSC 

• Grupperna ska ha en förbindelse med pågående EOSC projekt och erbjuda 
feedback och råd

• Identifiera strategiska luckor och områden för investeringar som arbetas in i 
SRIAn

• Task Forces är undergrupper inom Advisory Groups som skapats för att göra 
aktiviteter för att implementera vissa aspekter av EOSC inom ett speciellt 
område
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EOSC-A  - Advisory Groups och Task Forces

Implementation of EOSC 

• Rules of Participation compliance monitoring 

• PID policy and implementation 

• Researcher engagement and adoption 

Technical challenges on EOSC

• Technical interoperability of data and services

• Infrastructure for quality research software

• AAI Architecture 
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Metadata and data quality

• Semantic interoperability

• FAIR metrics and data quality

Research careers and curricula 

• Data stewardship curricula and career 

paths

• Research careers, recognition and credit

• Upskilling countries to engage in EOSC

Sustaining EOSC

• Defining funding models for EOSC

• Long-term data preservation



Sammanfattning

• EOSC finns som en vision!

• Det finns finansiering, en plan och en organisation för att realisera EOSC i 
framtiden

• EOSC-A är forskarsamhällets gemensamma röst för att styra och 
implementera EOSC

• Sverige har tagit en aktiv del i att vara med och utveckla EOSC – men det 
kan bli bättre!

• Genom att bli medlem i EOSC-A kan ni vara med och styra 
implementeringen av EOSC

• Viktiga länkar:
- Newsletter: https://eosc.eu/newsletter
- Join the EOSC-A: https://www.eosc.eu/join-association
- Contact: info@eosc.eu
- Twitter: @eoscassociation
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