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Artimiausiai COST paraiškų vertinimo
sesijai paraiškos renkamos iki š. m.
birželio 18 d. (imtinai) !!!

Nacionalinės dalyvavimo COST
veiklose taisyklės (I)
 Pagrindinis dokumentas, kuriame reglamentuojamos nacionalinės
dalyvavimo COST veiklose taisyklės:


“Lietuvos atstovų dalyvavimo COST programos veiklose tvarkos
aprašas” (Internete: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/409ac2d01bcd11e88e8fef3b3f51dc2f )

 COST veiklose gali dalyvauti Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai:


iš visų Lietuvos Respublikoje registruotų juridinių asmenų



iš bet kurios mokslo ir technologijų srities



bet kuriame karjeros etape
Sekite naujienas dėl aprašo pakeitimų!

Nacionalinės dalyvavimo COST
veiklose taisyklės (II)
 Paraiškos pagal Tarybos interneto svetainėje paskelbtą kvietimą
gali
būti
teikiamos
nuolat:
https://www.lmt.lt/lt/mokslofinansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-430
 Gautų paraiškų vertinimo sesijos organizuojamos ne rečiau kaip
keturis kartus per metus

 Paraiška
pildoma
https://junkis.lmt.lt/

Tarybos

elektroninėje

sistemoje

 Pastaba: Jei jungiamasi prie COST veiklos, nuo kurios
patvirtinimo praėjo daugiau kaip metai, rekomenduojama iš anksto
susisiekti su veiklos koordinatoriais. Tačiau nebereikia paraiškoje
pridėti COST veiklos koordinatoriaus sutikimo dėl Jūsų
prisijungimo prie veiklos.

Nacionalinės dalyvavimo COST
veiklose taisyklės (III)

 Prie kokių COST veiklų galima jungtis?
1) Prie COST veiklų, kurios yra patvirtintos COST aukšto lygio
pareigūnų posėdyje
2) Prie COST veiklų, kurių COST veiklos valdymo komitete Lietuva
atstovo neturi arba turi tik vieną kitos nei pareiškėjo institucija
atstovą (įskaitant ir veiklos koordinatorių).
Pastaba: Jei iki š. m. birželio 18 d. norėtumėte jungtis į naujas COST
veiklas, kurios bus patvirtintos š. m. birželio 4 d., kol naujų veiklų
memorandumai viešai nepaskelbti www.cost.eu svetainėje, dėl išsamios
informacijos apie naujas veiklas reikėtų kreiptis tiesiogiai į naujų COST
veiklų koordinatorius.

Nacionalinės dalyvavimo COST
veiklose taisyklės (IV)
 Pagrindiniai reikalavimai taikomi pareiškėjams:


Pareiškėjas paraišką teikia kartu su pareiškėjo institucija, kuria gali būti Lietuvoje registruotas juridinis asmuo



Paraiškoje nurodomas tik vienas pareiškėjo institucijos siūlomas atstovas į COST veiklos vykdymo komitetą



Vienas iš paraiškoje nurodytų COST veiklos vykdytojų, dirbančių pareiškėjo institucijoje, privalo būti siūlomas
pavaduojančiu atstovu į COST veiklos vykdymo komitetą



Tos pačios COST veiklos valdymo komitete gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 Lietuvos atstovai, tačiau jie abu turi
būti iš skirtingų institucijų



Vienas nominuotas Lietuvos atstovas ir pavaduojantis atstovas gali dalyvauti ne daugiau kaip dvejose COST
veiklose
- Paskutiniaisiais COST veiklos vykdymo metais atstovas ir (ar) pavaduojantis atstovas gali teikti paraišką dėl
dalyvavimo kitoje COST veikloje





Nominuoti Lietuvos atstovai teikia Tarybai ataskaitas (elektroniniu būdu) apie dalyvavimą COST veiklų valdymo
komitetų posėdžiuose ir juose nagrinėtus klausimus



Lietuvos atstovas, vadovavęs paraiškos dėl COST veiklos inicijavimo pateikimui pagal tarptautinį konkursą ir jį
laimėjęs, paraiškos Tarybai neteikia, o jo paskyrimą į COST veiklos valdymo komitetą organizuoja nacionalinis
COST koordinatorius pagal nustatytas COST procedūras.

Nacionalinės dalyvavimo COST
veiklose taisyklės (V)
www.lmt.lt -> Mokslo finansavimas -> Tarptautinio bendradarbiavimo programos ->
COST -> “Vykdomų COST veiklų sąrašas”

Nacionalinės dalyvavimo COST
veiklose taisyklės (VI)
 Papildomo finansavimo galimybės siekiant paskatinti, kad
Lietuvos dalyviai aktyviau inicijuotų ir koordinuotų naujas
COST veiklas:


Taryba papildomai finansuoja COST mokslo projektus, įgyvendinamus
institucijų, kurių atstovai vadovavo teikiant paraiškas dėl naujų COST veiklų
inicijavimo pagal tarptautinius konkursus, juos laimėjo ir vadovauja inicijuotų
COST veiklų valdymo komitetams



Papildoma parama skiriama atitinkamos COST veiklos įgyvendinimo
laikotarpiui ir ne daugiau kaip iki 60 000 eurų kalendoriniams metams



Parama gali būti naudojama su COST veikla susijusiems moksliniams
tyrimams ir kitoms atstovavimo veikloms, nefinansuojamoms iš kitų
finansavimo šaltinių, padengti.

Paraiškų teikimo Tarybai tvarka (I)
 Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos
mokslo tarybos elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt/.

 Paraišką sudaro:
1) Bendroji paraiška;
2) Pareiškėjo institucijos raštas.
 Paraiškos teikiamos lietuvių kalba
 Paraiška ir pareiškėjo institucijos raštas rengiami pagal Tarybos
pirmininko patvirtintas formas

 Pastaba: tikslios paraiškų vertinimo sesijų datos skelbiamos
Tarybos interneto svetainės naujienų skiltyje

Paraiškų teikimo Tarybai tvarka (II)
1) Duomenys apie pareiškėją ir pareiškėjo instituciją
Formali administracinė informacija
2)

Duomenys apie COST veiklą
2.6. COST veiklos koordinatorius
Jei dar neįvykęs pirmasis COST veiklos valdymo komiteto (MC)
posėdis ir jis neišrinktas, taip pažymėti paraiškoje

2.8. Pareiškėjo dalyvavimas inicijuojant COST veiklą
Taip – jei buvote vienas iš tarptautinės paraiškos dėl COST veiklos
inicijavimo rengėjų

3) Bendras COST Veiklos aprašymas

Paraiškų teikimo Tarybai tvarka (III)
4) Pareiškėjo kompetencija ir jo numatomas indėlis į COST veiklą
Svarbiausias kriterijus! Svarbu nurodyti pagrindines publikacijas, susijusias
su COST veiklos tematika, ir vykdomus mokslinių tyrimų ir inovacijų
projektus!

5) Kiti COST veiklos vykdytojai, įskaitant pavaduojantį atstovą,
doktorantus bei jaunuosius mokslininkus, ir jų numatomas
indėlis į COST veiklą
6) Informacijos apie COST veiklą ir rezultatus sklaida ir viešinimas
Paraiškoje turi būti pilnai užpildytos visos dalys!
- Jei COST veiklos vykdymo laikotarpiu keičiasi paskirto Lietuvos atstovo COST veiklos valdymo
komitete pareiškėjo institucija, jis turi teisę toliau atstovauti Lietuvai atitinkamos COST veiklos
valdymo komitete, tačiau apie pareiškėjo institucijos pasikeitimą privalo informuoti Tarybą.

Paraiškų atranka ir vertinimas (I)
 Informacija apie numatomas paraiškų vertinimo sesijas
skelbiama Tarybos svetainės naujienų skiltyje
 Gautų paraiškų vertinimo sesijos organizuojamos ne rečiau
kaip 4 kartus per metus

 Paraiškų vertinimo sesijos metu atliekama:
1) Administracinė patikra

2) Ekspertinis vertinimas

Paraiškų atranka ir vertinimas (II)
 Administracinė patikra:
 Tikrinama, ar konkursui pateiktos paraiškos atitinka Apraše ir kvietime nurodytus
reikalavimus
 Nustačius, kad paraiškoje esama nurodytų reikalavimų neesminių neatitikimų,
pareiškėjui gali būti suteikiama galimybė juos pašalinti per dvi darbo dienas, einančias
po pranešimo išsiuntimo dienos
 Neesminiai neatitikimai – pareiškėjo institucijos rašte nepateikti arba klaidingai pateikti
reikiami duomenys
 Pareiškėjai apie paraiškos administracinės patikros rezultatus informuojami paraiškoje
nurodytu elektroniniu paštu
 Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios
paraiškos.

Paraiškų atranka ir vertinimas (III)

Ekspertinis vertinimas:
 Tarybai pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka 5 ekspertų komisija

 Įvertinus paraiškas pareiškėjai suskirstomi į skirtinus ir neskirtinus COST veiklų
valdymo komitetus
 Pareiškėjai dėl paraiškos įvertinimo rezultatų informuojami paraiškoje nurodytu
elektroninio pašto adresu
 Pareiškėjų, skiriamų atstovais COST veiklų valdymo komitetuose, sąrašas skelbiamas
Tarybos svetainėje

Paraiškų atranka ir vertinimas (IV)

Paraiškos vertinimo kriterijai


Mokslinė ir (ar) technologinė kokybė (tiesiogiai siejant su COST veikla)



COST veiklos vykdytojų kompetencija ir tinkamumas



Planuojamų rezultatų svarba ir jų sklaida

pareiškėjus į skirtinus ir neskirtinus atstovauti Lietuvai
COST veiklų valdymo komitetuose pirmumas suteikiamas:
 Skirstant

 Pareiškėjui, siūlomam atstovu į COST veiklos valdymo komitetą, kuris dalyvavo
inicijuojant COST veiklą
 Pareiškėjui, nedalyvaujančiam nei viename COST veiklos valdymo komitete
 Jaunajam tyrėjui (skiriant antrąjį Lietuvos atstovą į COST veiklos valdymo komitetą)

Ačiū už dėmesį!
Agnė Albrechtaitė-Visockienė
Programų koordinatorė
Lietuvos mokslo taryba
Tarptautinių programų skyrius
Tilto g. 4, Vilnius
E. p. agne.albrechtaite-visockiene@lmt.lt
Tel. (+370) 676 17398

