Pitchvoorstel:
indienen proposal RDA Europe call

RDA Europe Call
for projects in European
organisations
that adopt existing
RDA recommendations and
outputs

Wat is de RDA?


RDA is de Research Data Alliance: een internationale organisatie die
data experts bij elkaar brengt van over de hele wereld.

https://www.rd-alliance.org/

1. Doel en afbakening van het
onderwerp


RDA Europe heeft een call uitgezet voor Europese organisaties om
projectvoorstellen in te dienen voor het adopteren van bestaande RDA
recommendations & outputs



De lijst met RDA recommendations & outputs is uitgebreid, maar wij
denken dat in ieder geval het onderwerp 23 Things - Libraries for Research
Data een breed draagvlak heeft in Nederland. Het voorstel is dit
onderwerp verder uit te werken voor/in de Nederlandse context.



Bijvoorbeeld door uit te breiden van bibliotheken alleen naar andere data
experts/data stewards (in een nog nader te bepalen vorm). Idee van deze
pitch is deze uitbreiding – als Nederlands product - als projectvoorstel in
te dienen voor de RDA call.

2. Waarom is dit van
instellingsoverschrijdend belang?


Door een projectvoorstel in te dienen kunnen we in
Nederland aanhaken bij RDM-producten in de
Europese/internationale context.



Bovendien profileren het LCRDM en de aangesloten
instellingen/experts zich als samenwerkingsorganisatie op
het gebied van RDM in Nederland.

3. wat ga je opleveren?



Stap 1: komen tot een in/door/met Nederland gedragen
projectvoorstel en een ingevuld formulier met een RDA
projectvoorstel vanuit de LCRDM.



Stip op de horizon: na honorering, meewerken aan de
uitvoering van de projecten. De taakgroepleden worden
(als ze dat willen) bij goedkeuring van het projectvoorstel
eveneens betrokken bij de uitvoering van het projecten,
maar het is ook mogelijk hiervoor een nieuwe pitch uit te
zetten.

4. taakgroep



We zoeken maximaal 6 mensen van verschillende typen
onderzoeks-instellingen om aan het opstellen van de
projectvoorstellen mee te werken.



Er dient aansluiting te worden gezocht bij bestaande
Nederlandse RDM stakeholders.

5. Geschatte looptijd


Drie weken (11 februari - 4 maart 2019)



Gezien de deadline voor het indienen van projectvoorstellen op
deze call (4 maart 2019) is de volgende planning voorzien:

Week 5: opzet pitchvoorstel; pitch beoordelen door LCRDM
adviesgroep
Week 6: pitch uit op LCRDM website etc. en taakgroep vaststellen
Week 7: startbijeenkomst taakgroep (via skype)
Week 8: uitwerken projectvoorstel
Week 9: afronden projectvoorstel
4 maart 17.00 uur: uiterlijk indienen projectvoorstel

Interesse?

Hartstikke leuk!
Aanmelden via Ingeborg Verheul
ingeborg.verheul@surfsara.nl
Meer info via Mijke Jetten
m.jetten@ubn.ru.nl

