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Planning

De oorspronkelijke planning:
• 2008 - 2010: preparatory phase (3 jr)
• 2011 - 2013: construction phase (3 jr)
• 2014 - … : exploitation phase
Nu:
• Prep fase tot 1 juli 2011
• Constr fase gaat geleidelijk over in expl
• Up and running eind 2012 



Waarom?

• CLARIN zal door landen gefinancierd 
worden

• Landen hebben meer tijd nodig voor 
beslissing over long term commitment aan 
CLARIN en andere research infrastructuren

• CLARIN is niet een installatie die op een 
dag klaar is voor gebruik maar een 
bundeling van bestaande archieven en 
services die steeds zal blijven evolueren



Hoe gaat CLARIN er uit zien?

Op EU niveau:
• Consortium van landen (dus niet van 

universiteiten, researchinstituten of 
archieven), verenigd in een ERIC (speciale 
rechtspersoon, door  de EU gecreerd)

• General Assembly is de baas, Board of 
Directors runt de operaties

• Landen betalen vaste jaarlijkse bijdrage 
(20-200 000 euro) voor de kosten hiervan



Op infrastructuurniveau

• Dit is de backbone van CLARIN, bestaande uit de 
data-, service- en expertisecenters

• Dit zijn bestaande centra, die voor deze rol 
aangewezen/erkend worden

• Centra verlenen contractueel overeengekomen 
diensten

• Financiering geheel uit eigen of nationale 
middelen

• Standing committee van centerhoofden, 
opererend onder Board of Directors zorgt voor 
coordinatie tussen centra



Op nationaal niveau

• In elk land nationaal consortium van centers en 
andere contribuanten

• Landen verplichten zich om data en tools bij te 
dragen, maar volgens eigen nationale prioriteiten 
en programma’s

• Landen verplichten zich om lokaal training en 
educatie te verzorgen

• Dit alles nationaal gefinancierd
• Met internationale coordinatie dmv National 

Coordinators Forum



Tijdpad

Technische activiteiten tot einde project (juli 2011):
• voornamelijk gericht op convergentie en 

consolidatie van de specificaties
• mobiliseren van de gebruikers (vooral nationaal)
• voorbereiding 3 EU projectvoorstellen (start medio 

2011):
– I3 project voor integratie van ‘key resources’
– project gericht op samenwerking op 

infrastruktuurgebied tussen ESFRI SSH projecten
– project ter voorbereiding van een Europese 

datainfrastruktuur 



Tijdpad

Politieke activiteiten
• Indiening van CLARIN ERIC proposal met intieel 

consortium eind 2010 (NL, DE, EE, FI, …)
• Opzetten van CLARIN ERIC (startklaar juli 2011)
• Initieren van samenwerking met andere partijen, 

zoals
– andere Europese infrastructuroiden
– bibliotheken
– landen buiten Europa



Mijn grootste zorgen

• Bereiken van de doelgroep (en dat zijn juist 
NIET de taal- en spraaktechnologen)

• Traagheid van overheden (behalve in NL!)
• Verschillen in fiancieringsmodellen tussen 

de landen (projecten vs programma’s, duur 
van de commitments)

• Veelheid aan infrastruktuurinitiatieven: goed 
dat ze er zijn, maar hoe gaat dat ooit mooi 
op elkaar passen … 



Informatie

• http://www.clarin.eu
• CLARIN Newsletter
• SDH2010 & NEERI 2010, Vienna 18-20 oct

http://www.clarin.eu/�
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