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1. Nuværende projektejer? 

Mogens Sandfær, DTU 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ændringer i projektbeskrivelse? 

DEFF har godkendt en forlængelse af OPERA projektet. Ny slutdato er derfor 15. december 2020. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Status i forhold til tidsplanen 

− Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? 
 
Projektet havde opstartsmøde den 8. marts 2018 med deltagelse af alle projektmedlemmer 
samt styregruppe. Projektet forventes afsluttet december 2020. 
 

− Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? 
 
Ja, projektet har fulgt den godkendte tidsplan. Tidsplanen er dog justeret for den resterende 
projektperiode jf. den af DEFF godkendte forlængelse af projektet.  

 

− Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen? 
 
Ja. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Status på budget 
− Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? 
 
3 PM konverteres til midler til teknisk konsulent. Den DTU medarbejder der skulle udføre en 
større opgave i WP3 er ikke længere ansat på DTU, men arbejder nu som selvstændig konsu-
lent. Vi har fået mulighed for at tilknytte den pågældende person på konsulentbasis, for der-
med at kunne løfte opgaven hvorfor der konverteres 3 PM til konsulentbistand.  

 

− Forventer i at bruge alle projektmidlerne? 
 
Ja 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Status på leverancer 

− Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? 
 

• WP7: Fælles projektmøde for hele projektet 

• WP7: 2. styregruppemøde 

Bilag til statusrapport, større projekttilskud til danske fag-,  
forsknings- og uddannelsesbiblioteker 



Side 2 

• WP7: To WP statusmøder  

• WP1: Analyse af relevante datasæt; Dimensions, Unpaywall   

• WP1: Afdækning af mulighederne for integration af OA data 

• WP1: Planlægning af Dimensions API workshop den 27. marts 2019 

• WP2: Review rapport af relevante kvantitative indikatorer 

• WP3: Afholde Gephi og Graph workshop november 2018 

• WP3: udvælge visualiserings- og netværksværktøjer til integration i VIVO og/eller andre 
platforme 

• WP5: Afsluttet undersøgelse og review af muligheder og barrierer for at inkludere Open 
Science og Open Data i forskningsanalyse, performancemål og belønningsmodeller 

• WP5: Afsluttet review af foreslåede og eksisterende indikatorer for datadeling og Open 
Science bl.a. fra Fysik og Biodiversitet 

• WP6: Løbende ekstern kommunikation via OPERA website og Twitter  

• WP6: OPERA poster ved Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy Novem-
ber 2018 

• WP6: Månedlig status fra WP’erne på deffopera.dk  

• WP6: Planlægning af OPERA partner workshop for 90 deltagere den 28. marts 2019  
 
 

− Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? 
 

• Projektpartner Cornell University har udfaset driften af den VIVO baserede 
Scholars@cornell. OPERA projektet vil dermed ikke basere den nationale VIVO derpå. 
Hvis muligt vil enkelte elementer fra Scholars@cornell flyttes over i en eller begge af pro-
jektets VIVO platforme. 

 

− Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år? 
 

• WP1: Analyse af relevante ontologier 

• WP1: Påbegynde arbejdet med sampublikations-rapportgenerator version 2 

• WP1: Påbegynde arbejdet med en fælles DK VIVO med Dimensions data  

• WP1: Afholde Dimensions API Workshop den 27. marts 2019  

• WP2: Review rapport af relevante impact ontologier og analytiske redskaber, modeller og 
værktøjer 

• WP2: Integreret analyse af foregående punkt samt ReAct taksonomiens operationalise-
ring 

• WP3: Teste visualiserings- og netværksværktøjer til integration i VIVO og/eller andre plat-
forme 

• WP5: Review rapport af muligheder og barrierer for at inkludere Open Science og Open 
Data i forskningsanalyse, performancemål og belønningsmodeller 

• WP5: Review rapport af foreslåede og eksisterende indikatorer for datadeling og Open 
Science 

• WP5: Påbegynde undersøgelse af hvordan og hvilke konkrete data om Open Science ak-
tiviteter kan indgå i VIVO og lignende platforme 

• WP6: Løbende ekstern kommunikation via OPERA website og Twitter  

• WP6: Afholde OPERA midtvejs workshop den 28. marts 2019  

• WP6: Poster eller oplæg ved den internationale VIVO konference i september 2019 
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