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Velkomst og godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen og introducerede dagsorden.
Arbejdsgruppen besluttede:
● at godkende dagsorden.
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Godkendelse af referat fra forrige møde

Kommentarer er blevet behandlet.
Arbejdsgruppen besluttede:
● at godkende referat.
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Universiteternes rolle i EOSC Horizon Europe kald
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En model for, hvordan der skabes et EOSC og Horizon Europe engagement på universitet med DeiC som
national paraply, blev drøftet. Udviklingen i forhold til EOSC har to spor:
● EOSC Association for strategisk og organisatorisk udvikling
● Horizon Europe for eksekvering i form af implementering af Strategi Research and Innovation
Agenda (SRIA).
Konsortiedannelsen for Horizon Europe-kald er kontinuerligt i gang. Større og typisk veletableret
konsortier er eneste mulighed for deltagelse i EU projekter. Særligt kald 01-03 og 01-05 har i den
forbindelse interesse. DeiC er medlem af EOSC Association på vegne af universiteterne, men
bestyrelsen har besluttet, at projektdeltagere primært skal komme fra universiteterne, hvorfor det også
er disse der skriver ansøgninger i konsortierne.
Der var enighed om et behov for at diskutere EOSC deltagelse mere generelt, hvorfor det er planen at
oprette en national EOSC koordineringsgruppe. Der handler primært om fælleseuropæisk
tilvejebringelse af infrastrukture og værktøjer for forskerne. Unik dansk eller egen institutionel
infrastruktur kan kun inddrages, i et samarbejde med de andre konsortiedeltagere. Projekter er 100%
EU finansierede. Der var enighed om behov for fokus på faktisk implementering, fx af
interoperabilitetsskabende elementer. Fra DeiC’s side vil der være fokus på implementering af FAIR
Digital Objects.
Hvis der er interesse for deltagelse og engagement skal interessetilkendegivelse være så konkret som
muligt. Følgende kan præsenteres for ’baglandet’ mhp. afklare interesse og skaffe mandat (eller ej):
● Horizon Europe-kald, udsendt
● Konsortier under dannelse
● Mulighed for at komme ind som WP-leder for Interoperabilitet på baggrund af invitation af DeiC
● Interoperabilitet, der er svært, men centralt som byggesten for EOSC.
Oplagte kandidater er forskere, udviklere og andre, der allerede er involverede i Horizon 2020
projekter, ESFRI, cluster-projekter mv. De nationale DM infrastruktur kald. kan evt. udnyttes i deres
’overlap’ mellem leverance nationalt og for EOSC kald.
Arbejdsgruppen besluttede:
● at konkludere en positive interesse for deltagelse i Horizon Europe.
● anmode DeiC om at fortsætte engagementet og løbende dele EOSC og Horizon Europe
informationer med DMRF.
● at DeiC udsender en kort præsentation af muligheder i fht kald 01-05; WP Interoperabilitet.
● at universiteter i fællesskaber og/eller hver for sig indmelder interesseområder indenfor de
kommende Horizon Europe-kald. i EOSC kald, særligt kaldt 01-03 og 01-05.
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EOSC Association Task Forces

DeIC præsenterede rådgivningsstrukturen for EOSC, og de nye Task Forces. DeIC er på vegne af
universiteterne den danske organisatoriske forankring af EOSC, hvorfor det er DeIC og universiteterne
der skal engagere sig i EOSC Task Forces, typisk i et omfang af 1-2 PM årligt pr Task Force, hvor kun
rejseudgifter kan forventes godtgjort af DeIC.
Arbejdsgruppen besluttede:
● universiteterne overvejer deltagelse med afsæt i kompetencer og interesse for fagområderne.
(Siden mødet er publiceret Draft Charters of the EOSC Association Task Forces.)
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Forstående investeringer i DM området - næste skridt inkl. AAI

DeiC har nu overtaget Anbefalinger og Kravspecifikationer og skal udforme kald for
interessetilkendegivelser. DeIC finder behov for at inddrage DMRF i forberedelsen af kaldene, herunder
ift.:
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Forretningsmodellen, som skal være afklaret ift efterspørgsel og leverance af
infrastruktur/services og finansielle midler.
Det skal bedre afklares, hvor i ’service stack’ udbudte løsninger placeres.
Foreslået løsninger, skal mere præcist understøtter FAIR strategi, herunder som minimum
understøtte metadata og PID infrastruktur
EOSC kompatibilitet skal afklares, herunder i henhold til EOSC Arkitektur-framework.
Der skal være en øget præcisering af kapacitetskrav
Data vault og trusted repository kan blive sammentænkt.

Der skal således opstilles tydeligere krav til det teknisk niveau, herunder AAI/WAYF, samt i forhold til
redegørelse for forretnings- og betalingsmodel på tværs af universiteterne. Det skal overvejes hvordan
national storage, ud over at være filsystem og/eller repository, også skal kunne gøres til genstand for
europæisk samarbejde, ikke kun på AAI området. Ligeledes skal løsninger på sigt kunne interagere
med kommercielle grænseflader.
Arbejdsgruppen besluttede:
● at DeiC arbejder videre med at udforme invitationen til interessetilkendegivelser.
● at spørge bestyrelsen om en udsættelse af terminen til efter sommerferien.
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Investering 5: FAIRification supporting services - specificering af
indhold

Bestyrelsen ønsker projektet gennemført og kald for interessetilkendegivelse skal sendes ud 2022. Der
er tale om tekniske komponenter, der eventuelt kunne være en del af et EOSC projekt, fx med afsæt i
RDA, M4M mv.
Arbejdsgruppen besluttede:
● at etablere en proces for formulering af kald for interessetilkendegivelse for FAIRification supporting
services, med inddragelse af ekspertbistand (national og/eller international).
● at Mareike Buss skal være tovholder for denne process.
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Næste møde og kommunikation

Arbejdsgruppen besluttede:
● At næste møde afholdes i sidste uge af august / første uge af september, med dagsorden
indeholdende “Valg af ny formand”; “Investering 5’s videre process”.
● At møde herefter afholdes i uge 40/41.
● at notere at Front Office som kanal for kommunikation fra DeiC ikke er fuldt implementeret endnu,
og at alt DM-information derfor fortsat sendes direkte via DMRF mailinglisten.
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Eventuelt

DeIC orienterede kort om:
● EOSC Symposium næste uge https://eosc-portal.eu/events/eosc-symposium-2021
● FAIR Festival uge 25 arrangeret af GOFAIR: https://www.go-fair.org/events/fair-festival-2021/
● Metadata for Machine workshop mandag den 14.06. og 17.06.2021:
https://deic.dk/en/improve-your-research-impact-participate-metadata-machines-workshop
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