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COST (CO-operation in Science and 
Technology) - tai Europos programa, skatinanti 
tyrėjų, inžinierių ir mokslininkų  
bendradarbiavimą ir suteikianti galimybę visiems 
drauge generuoti ir įgyvendinti turimas idėjas 
bei naujas iniciatyvas visose mokslo ir 
technologijų srityse, įskaitant socialinius ir 
humanitarinius mokslus 

COST programa įkurta Europos valstybių 
ministrų susitarimu 1971 m.  
 

 

 

Kas yra COST? 
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38 COST narės 

, Albania 
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COST tikslinės įtraukties šalys 
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Artimos kaimynystės šalys 
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Tarptautinio bendradarbiavimo šalys 
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Vienas bendradarbiavimo instrumentas: COST 
veikla 

Atvirumas (įvairūs dalyviai, institucijų tipai, 
karjeros lygmenys, šalys, įsijungimas bet kuriuo 
metu) 

Principas „iš apačios į viršų“ (mokslinių tyrimų 
temą (temas) pasirenka patys tyrėjai) 

 Lankstumas (laisvai pasirenkami moksliniai 
tyrimai ir veiklos) 

 

COST bruožai (1) 
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6 pagrindinės mokslo sritys:  

Gamtos mokslai 

Inžinerija ir technologijos 

Medicinos ir gyvybės mokslai  

Žemės ūkio mokslai 

Socialiniai mokslai 

Humanitariniai mokslai 
 41 mokslų kryptis… 

 719 kompetencijos sričių 

 

3 lygių klasifikatorius 
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 Orientacija į rezultatus (atvirasis mokslas, 
dalinimasis žiniomis ir rezultatais, atviroji prieiga, 
atvirosios inovacijos) 

 

 COST tinklai ir juose vykstantis apsikeitimas 
žiniomis padeda… 
 Siekti vienodo problemos suvokimo 

 Koordinuoti veiklas 

 Sutelkti resursus 

 Sumažinti riziką 

 Apjungti išsklaidytas žinias 

 Kurti inovacijas  

 Siekti sinergijos (1+1>2) 

 

 

COST bruožai (2) 
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Aukšta kokybė ir įtrauktis (Europos mokslinių 
tyrimų bazės plėtra) 

 Aukštos kokybės skatinimas, pasitelkiant 
tarptautinius mokslininkų tinklus  

 Įtraukties skatinimas: geografinis, amžiaus ir lyčių 
lygybės aspektai 

Moksliniai tikslai 
 Tarptautinis bendradarbiavimas (abipusė nauda, 

NNC,…) 

 Pramonės dimensija (viešinimas ir rezultatų 
panaudojimas) 

 

Pgrindinės COST veiklos kryptys 
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COST valstybių narių dalyvavimas COST 
veiklose 2016 



COST veiklos ir dalyvavimas jose 
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 Tyrėjų, inžinierių ir mokslininkų, vykdančių nacionalinėmis lėšomis 
finansuojamus mokslinius tyrimus, tinklai 

 Tinkluose dalyvauja ne mažiau nei 7 COST valstybės narės 
(įskaitant bendradarbiaujančią valstybę), iš kurių ne mažiau kaip 
pusė turi būti ITC šalys (tikslus reikalaujamas ITC šalių skaičius yra 
pateikiamas lentelėje) 

 Bendradarbiavimas pasirinktoje mokslo ir technologijų srityje 

 Atviros naujiems dalyviams (galima prisijungti per pirmuosius trejus 
COST veiklos įgyvendinimo metus) 

 Mažiausiai viena svarbi administracinė pozicija COST veikloje turi 
būti skirta ITC tyrėjui (pvz., pirmininkas, vice-pirmininkas, darbo 
grupės vadovas, dotacijos valdytojo mokslinis atstovas, STSM 
koordinatorius, mokslo komunikacijos vadovas)  

 

 

 

COST veiklos (1) 
 

http://www.cost.eu/about_cost/strategy/excellence-inclusiveness
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 4 metų bendra darbo programa (MoU) 

Paraiškos teikiamos, vertinamos ir atrenkamos 
pagal atvirą kvietimą 

Finansuojamos įvairios bendradarbiavimo 
priemonės 

Vidutinis metinis COST veiklos biudžetas - 129 
000 eurų 

 

 

COST veiklos (2) 
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Susitikimai (dalyvavimas ir organizavimas) 

Trumpalaikiai moksliniai vizitai (STSM) 

Mokymai (mokyklos) 

 ITC pradedančiųjų tyrėjų dalyvavimas 
konferencijose 

COST veiklos viešinimo veiklos 

Kitos susijusios išlaidos 

Finansavimo taisyklės: žr. Vademecum 

Finansuojamos bendradabiavimo priemonės 
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Svarbiausi 2016 m. skaičiai 

1) >25000 finansuotų tyrėjų 

2) 2700 STSM 

3) 4500 mokymuose apmokytų asmenų 
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 96% STSM dalyvių teigė, kad padidėjo jų 
karjeros galimybės 

Pradinė pakopa siekiantiems tolimesnio 
finansavimo (ERC dotacijos ir MSCA) 

Tramplinas jauniems tyrėjams 
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COST veiklos struktūra 

Darbo 

grupė  

(WG)1 

WG2 

WG3 

WG4 

WG5 

WG6 

Valdymo 

komitetas 

(MC) 

Dotacijos 

valdytojas 

(GH) 

COST 

asociacijos 

administracija 
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Planuoja ir koordinuoja mokslinių tyrimų ir 
bendradarbiavimo veiklas 

Prižiūri lėšų paskirstymą bei panaudojimą 

Priima sprendimus dėl tarptautinio 
bendradarbiavimo ir viešinimo strategijos 

 Įgyvendina COST politiką (aukšta kokybė ir 
įtrauktis) 

Svarbiausios pozicijos: pirmininkas, vice-
pirmininkas, darbo grupių vadovai, dotacijos 
valdytojo mokslinis atstovas, STSM 
koordinatorius, mokslo komunikacijos vadovas 

 

 

COST veiklos MC 
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 3 - 6 WG, atsižvelgiant į numatytas paraiškoje 

Atlieka tam tikras mokslines užduotis, kaip 
numatyta MoU  

Atviros dalyvaujančių COST valstybių narių 
atstovams ir patvirtintiems tarptautiniams 
atstovams  

Ad hoc susitikimai 

 

 

COST veiklos WG 



24 

 Išrenkamas Valdymo komitete 

 Pasirašo metinę dotacijos sutartį su COST 
asociacija 

 Administruoja pervestą dotaciją pagal Darbo ir 
biudžeto plana (3 įmokos) 

 Vidutinė dotacija: 129.000 EUR/metams 

 Iki 15% metinių išlaidų gali būti skirta Dotacijos 
valdytojo finansinio ir mokslinio valdymo ir 
koordinavimo išlaidoms padengti 

 Finansinis atsiskaitymas COST asociacijai 

 Individualių dalyvių išlaidų apmokejimas, 
vadovaujantis Vademecum nuostatomis 

 

 

COST veiklos GH 
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MVĮ dalyvavimo priežastys: bendradarbiavimo 
tinklas ir informacija 

MVĮ dalyvavimas COST veiklose padeda: 
 Rasti partnerių mokslinių tyrimų projektams 
 Nuolat atnaujinti  
 Pasinaudoti naujausiomis technologijomis 
 Gauti informaciją iš „pirmų rankų“ 
 Palaikyti kontaktus su lyderiaujančiais tyrėjais 

mokslo srityje 
 Padeda padidinti matomumą Europoje/pasaulyje  

 
 Šiuo metu COST veiklose dalyvauja apie 820 MVĮ 

Targeted impact assessment of participation of non-academic 

partners in COST Actions (2016 Study) 
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COST veikla FA1305: The EU Aquaponics 
Hub - Realising Sustainable Integrated Fish 
and Vegetable Production for the EU: 
 Valdymo komitete yra 5 nariai iš MVĮ 

COST veikla FA1402: Improving Allergy Risk 
Assessment Strategy for new food proteins 
(ImpARAS)  
 COSt veiklos Valdymo komiteto vicepirmininkas 

yra iš Unilever 

 

Pramonės ir MVĮ dalyvavimo 
pavyzdžiai 
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MC narys 

WG dalyvis 

STSM dalyvis 

Mokymų (mokyklos) dalyvis 

Seminaro/konferencijos dalyvis 

… 

 

Dalyvavimas jau patvirtintoje COST veikloje 
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Norint tapti MC nariu 
 Kreiptis į CNC (bei MC pirmininką) 

Norint dalyvauti WG veikloje 
 Kreiptis į nacionalinį atstovą MC-e arba į WG vadovą 

Norint dalyvauti STSM, mokymuose, 
seminare,… 
 Kreiptis į nurodytus COST veiklos kontaktinius 

asmenis 

 

Į ką kreiptis, norint įsijungti į jau patvirtintą 
COST veiklą? 
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Suraskite COST veiklą (kontaktus) 
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Raskite sau tinkamą COST veiklą COST 
svetainėje 

Peržiūrėkite COST veiklos svetainę, 
susipažnkite su vykdomomis veiklomis  

Pasidomėkite, ar COST veikloje dalyvauja 
Lietuvos atstovai: 

https://informacija.lmt.lt/COST/ 

Susisiekite su atsakingu asmeniu (CNC, MC 
pirmininkas, WG vadovas, kt.) 

 

 

Įsijungimas į jau patvirtintą COST veiklą 
 



COST asociacijos kvietimas teikti 
COST paraiškas 
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Visose mokslo ir technologijų srityse 

Prisideda prie Europos mokslo, technologijų, 
ekonomikos, kultūros ir visuomenės pažangos 
bei vystymosi 

Mažina atotrūkį tarp mokslo, politikos formuotojų 
ir visuomenės Europoje ir už jos ribų 

Sukuria sąlygas kurti žinias ir dalintis jomis 

Atviras ir orientuotas į rezultatus 

Atitinka COST aukštos kokybės ir įtraukties 
politiką 

 

 

 

COST kvietimas teikti paraiškas (1) 
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Paraiškos teikiamos nuolat 

Artimiausias paraiškų pateikimo terminas: 2018 
m. lapkričio 29 d. 12:00 val. (CET) 

Po kiekvieno paraiškų surinkimo patvirtinama 
nuo 25 iki 40 naujų COST veiklų (pagal biudžeto 
galimybes) 

Vienpakopis elektroninis paraiškų pateikimas 

Paraišką tinklo vardu teikia Pagrindinis 
pareiškėjas (Main Proposer)  

Paraiškų vertinimas trunka 7~8 mėnesius 

Gairės ir šablonai skelbiami cost.eu/opencall  

 

 

 

COST kvietimas teikti paraiškas (2) 
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COST kvietimas teikti paraiškas – svarbiausi 
dokumentai 

Šaltinis: cost.eu/opencall 

Elektroninis paraiškų 
pateikimas 

Gairės 

Paraiškos šablonas 
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 Paraišką koordinuoja Pagrindinis pareiškėjas iš 
COST valstybės narės (įskaitant bendradarbiaujančią 
valstybę) 

 Pareiškėjų tinklą sudaro ne mažiau nei 7 COST 
valstybių nariai; tinkle dalyvauja bent jau nustatytas 
minimalus ITC skaičius 

 Anonimiškumas: nėra duomenų apie pareiškėjų tinklo 
dalyvius 

 Taikūs tikslai 

 Atitinka nustatytus žodžių ir puslapių apribojimus 

 Parengta anglų kalba 

 

COST kvietimas teikti paraiškas – 
administracinės patikros kriterijai 
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Elektroninė paraiškų pateikimo sistema (e-COST)* 

*www.cost.eu/ecost 
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COST kvietimas teikti paraiškas – 
paraiškos teikimas (1) 

Dalys 

GENERAL FEATURES  Online tool  Expertise needed for Evaluation 

TECHNICAL ANNEX PDF upload 
 MAX 15 Pages 

 Figures and Pictures - Copyright 

REFERENCES 

(optional) 
Online tool  500 words 

COST POLICIES & 

SPECIFIC OBJECTIVES 
Online tool 

 1000 words 

 Excellence and Inclusiveness 
 International Cooperation 

 Industrial Dimension 

NETWORK of 

PROPOSERS  
Online tool 

 Minimum 7 researchers from 7 COST 

Member/Cooperating State (ICT share) 

 Statistical Information used for 

evaluation 
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COST kvietimas teikti paraiškas – 
paraiškos teikimas (2) 

Techninio priedo dalys Techninio priedo poskyriai 

S&T EXCELLENCE  

 Challenge 

 Objectives 

 Progress beyond the State-of-the-art and 

Innovation Potential  

 Added value of networking  

IMPACT 
 Expected Impact 

 Measures to Maximise Impact 

IMPLEMENTATION 

 Description of the Work Plan 

 Management Structures & Procedures 

 Network as a whole 
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Ačiū už dėmesį! 

 

 

www.cost.eu 

https://lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/cost/397 

 

www.linkedin.com/groups?gid=1699127 

www.facebook.com/COST.Programme 

twitter.com/COSToffice 

http://www.cost.eu/
https://lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/cost/397
https://lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/cost/397
https://lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/cost/397
http://www.facebook.com/COST.Programme

