PSE TË MBËSHTESNI EOSC?

HYRJE
Shkëmbimi i dijeve, shërbimet
dixhitale dhe disponueshmëria e të
dhënave përtej kufijve gjeografikë
dhe sferave të shkencës ende
përbën sfida, duke parandaluar
kërkimet globale të japin rezultatet
maksimale.
EOSC vjen për të zgjidhur këto
çështje duke siguruar një mjedis
virtual të besuar, të integruar me
qasje pa pengesa në të dhëna dhe
shërbime të ndërveprueshme duke
u mundësuar miliona
shkencëtarëve të kenë qasje,
të ruajnë, menaxhojnë, analizojnë,
ndajnë dhe ripërdorin të dhënat
kërkimore përtej kufijve dhe
disiplinave shkencore. EOSC pritet
t'i shërbejë afërsisht 2 milion
studiuesve në Evropë dhe
të zgjerojë në mënyrë progresive
bazën e saj të përdoruesve
për të përfshirë sektorin më të
gjerë publik dhe sektorin privat.

Gjatë dekadës së fundit apo më
shumë, ka pasur investime të
rëndësishmenë të gjithë Evropën
në infrastrukturat kërkimore të
orientuara nga të dhënat
dhe e-Infrastrukturat. Rezultati
është një sasi e madhe e
shërbimeve të infrastrukturës të
shkallës dhe fushave të ndryshme,
të centralizuara ose të shpërndara,
duke qenë të përgjithshme,
specifike për fushën ose ndërdisiplinore. Sfida për EOSC është
që të ndërlidhet me këtë larmi të
madhe platformash në nën-fusha,
fusha dhe nivele ndër-disiplinore
dhe t'u ofrojë kërkuesve evropianë
një mjedis gjithëpërfshirës dhe të
besuar për të dhënat dhe
shërbimet.
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PËRFITIMET
E KËRKIMIT
EOSC e bën më të lehtë ndarjen
dhe ripërdorimin e të dhënave
kërkimore, gjë që rrit cilësinë
dhe besueshmërinë e shkencës
dhe produktivitetin e
studiuesve.
Lidhja e infrastrukturave dhe
ndërlidhja e grupeve të të
dhënave stimulojnë
bashkëpunimin midis
institucioneve dhe studiuesve-jo
vetëm në projekte kërkimore-por
edhe nëpërmjet sektorëve
profesional dhe vendeve.
Qasje në një grupim blloqesh të
dhënave dhe shërbimeve
evropiane.

Përmes kësaj qasje, EOSC do të:
lejojë institucionet dhe
studiuesit, me burime të
pamjaftueshme, të marrin nga
ky grup i të dhënave dhe
shërbimeve, të kompensojnë
boshllëqet kombëtare dhe të
zhvillojnë kërkimin e tyre.
lehtësojnë dhe zgjerojnë
mundësitë e studiuesve për
bashkëpunim, dhe do t'u
mundësojë atyre të fillojnë
aktivitete të reja kërkimore.
EOSC mund të jetë katalizator
për adoptimin e gjerë të
kompjuterizimit me shkallë të
lartë në re nga shkenca
Evropiane.
Disponueshmëria e burimeve
të përllogaritjes dhe ruajtjes
nuk duhet të jetë më një
pengesë. Ndarja e rezultateve
të kërkimit përmes një
platforme pan -evropiane rrit
vizibilitetit dhe ndikimin
Familjarizimi me EOSC rrit
mundësitë për financim
përmes Horizont Evropë
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PËRFITIMET
E POLITIKËS
EOSC lidhet me grupet e interesit
nga rajone të tjera të Evropës dhe
kështu lehtëson shkëmbimin e
njohurive dhe përvojave.
Vendet që tashmë kanë përparuar
në të dhënat FAIR dhe politikat e
Shkencës së Hapur mund të
ndajnë praktikat e tyre më të
mira dhe të udhëheqin në
zhvillimin e EOSC.
Një mjedis i integruar si EOSC
mbështet decentralizimin dhe
rritjen rajonale.
Mundëson Inovacionin e
Hapur dhe ndihmon Evropën
të përfitojë nga aspekti social
dhe ekonomik i rezultateve të
kërkimit dhe inovacionit duke
sjellë më shumë aktorë dhe
investime në procesin e
kërkimit dhe inovacionit.

Duke qenë një organizatë e
mandatuar në Shoqatën EOSC ju
lejon të shprehni pikëpamjet dhe
nevojat e tuaj ekosistemit kërkimor
kombëtar.
Përfaqësuesit kombëtarë do të
kenë mundësinë të bashkëformojnë agjendën e përgjithshme
strategjike për kërkimin në BE, e
cila është një realitet de facto për
të gjithë, pavarësisht nëse marrin
pjesë në EOSC apo jo.

Përfaqësuesit kombëtarë do të
të kenë mundësinë të bashkëformojnë SRIA, e cila do të jetë
baza për zhvillimin e përparësive
për programin e ardhshëm të
punës të KE Horizont Evropë
(2021-2027). Studiuesit do të
kenë qasje më të lehtë në
financimin e Horizont Evropë
(duke qenë pjesë e zhvillimeve,
duke bashkëpunuar në
konsorciume, etj.)
Rrit produktivitetin e shkencës
dhe përmirëson performancën
kombëtare në treguesit DESI.
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PËRFITIMET
EKONOMIKE
Ndarja e burimeve dhe
shërbimeve krijon ekonomi të
shkallës.
Duke bashkuar shërbimet
kërkimore ekzistuese dhe
infrastrukturat e të dhënave,
EOSC do të shfrytëzojë investimet
kombëtare dhe do të shtojë vlerë
në aspektin e shkallës, ndërdisiplinave dhe inovacionit më të
shpejtë.
Duke vënë burimet kryesore të
përllogaritjes dhe menaxhimit të
të dhënave në duart e studiuesve,
EOSC mund të sjellë një ndryshim
të thellë në produktivitet.
Disponueshmëria e burimeve dhe
të dhënave kompjuterike nuk
duhet të jetë një pengesë për
zhvillimin dhe ofrimin e
produkteve komerciale.

Përmes infrastrukturës EOSC
qeveritë mund t'i ofrojnë
komunitetit kërkimor të vendit të
tyre qasje në burime, mjete dhe
platforma që përndryshe nuk do
të ishin të disponueshme në vend
dhe konfigurimi i tyre do të duhej
të mbështetet nga vetë vendi.
Studiuesit dhe novatorët do të
jenë në gjendje të krijojnë së
bashku teknologji dhe shërbime
të reja inovative, të cilat nga ana
e tyre do të çojnë në krijimin e
tregjeve dhe vendeve të reja të
punës.
EOSC është po aq e disponueshme
për studiuesit si në sektorin
publik ashtu edhe në atë privat.
Përdorimi i platformave dhe
infrastrukturave të njëjta për të
kryer së bashku eksperimentet
minimizon rreziqet dhe kohën në
treg për produktet, të cilat
përfundimisht mund të japin
përfitime të mëdha ekonomike.

