Afrapportering på DM Forum aktivitet
Aktivitetens navn

PraktiskSupportV2

Aktivitetens start 1/3 2019
Aktivitetens slut
Rapporteringsperiode
15/5 2019 – 15/8 2019

31/12 2019
Afrapporteringsdato 15/8 2019
Rapport skrevet af
Lene Offersgaard

Realiserede leverancer i rapporteringsperiode
•
•

Arbejdet er i god fremdrift. Der er i perioden afholdt en workshop (3/6). Der er planlagt en yderligere workshop
(20/9). Endelig vil vi på DM Forum-mødet i december fremlægge aktivitetens resultater.
Leverance 1b, del 1: På baggrund af den udarbejdede interviewtemplate om licensudfordringer og forskerbehov
har KB, KU, RA og SDU udarbejdet 10 resumeer af interviews om forskeres brug af datalicenser og deres ønsker
til vejledning. CBS har desuden leveret en opsummering vedrørende licenser fra en intern
forskerspørgeskemaundersøgelse. Resultaterne fra denne vidensindsamling beskrives pt i en rapport, der sendes
til kommentering i aktivitetsgruppen snarest.

Forventede leverancer inden næste afrapportering
• Leverance 1b, del 2:”Best-Practice Support omkring valg af datalicenser” Rapport om forskeres licensbrug, –
udfordringer og ønsker til support. Den forventes afleveret ultimo august.
• Der arbejdes på organisering af et datalicens-event som en del af TtT-programmet, forventes afholdt ultimo
november eller primo december.
• Arbejdet i leverance 3 vedrørende kommunikation er godt i gang. Formatet er diskuteret ved workshop 2, inden
næste workshop dokumenterer de involverede institutioner dette arbejde i en kommunikationsplan, som kan
realiseres i 2019.og til workshop 3 i september fremlægger institutionerne deres planer og fremdrift med
realiseringen.

Konstaterede eller forventede afvigelser i forhold til de planlagte leverancer
Ingen.

Forbrugt bevilling
Alle institutioner med tildelt budget er blevet bedt om at forholde sig til om deres budget forventes forbrugt i 2019.
Det har resulteret i en reduktion i forventet forbrug på kr 60.835. Ud over denne reduktion nedskrives aktivitetens
bevilling med kr 33.165 jf aftale med operatør og DM sekretariat. Den samlede reduktion er på kr 94.000, og det
opdaterede behov for bevilling er pr 15/8 kr 506.400.
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