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I. Kas yra COST?
 COST – Europos tarpvyriausybinis bendradarbiavimas mokslo ir
technologijų srityje (angl. European Cooperation in Science and
Technology). COST bendradarbiavime dalyvauja 39 valstybės.
 Pagrindinis COST tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp
mokslininkų, tyrėjų ir verslo sektoriaus atstovų iš skirtingų Europos
šalių visose mokslinių tyrimų srityse kuriant tarptautinius
bendradarbiavimo tinklus – COST veiklas.
 COST įkurtas Europos valstybių ministrų susitarimu 1971 m.

 Lietuvos dalyvavimą COST administruoja Lietuvos mokslo taryba.
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COST narės
 38 COST valstybės narės
Albanija, Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercogovina,
Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija,
Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija,
Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas,
Malta, Moldova, Juodkalnija, Olandija, Norvegija,
Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovakija,
Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė
Karalystė ir Šiaurės Makedonija

 1 bendradarbiaujanti valstybė
Izraelis

 COST tikslinės įtraukties šalys (ITC) COST skiria ypatingą dėmesį ryšių su
mokslo bendruomenėmis COST tikslinėse
įtraukties šalyse (anglų k. COST Target
Inclusiveness Countries) stiprinimui.
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Artimos kaimynystės ir tarptautinio
bendradarbiavimo šalys
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COST išskirtinumas
 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)
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II. COST veiklos ir dalyvavimas jose
 COST veikla – tai tam tikroje mokslo ar technologijų plėtros srityje
dirbančių tyrėjų ir novatorių inicijuotas bendradarbiavimo tinklas.
 COST veiklų tikslas – koordinuoti nacionalinėmis lėšomis
finansuojamus mokslinius tyrimus, todėl vykdant COST veiklą
finansuojamos tik įvairios bendradarbiavimo priemonės* (t.y. COST
nefinansuoja mokslinių tyrimų)
 Kiekvienos COST veiklos tikslas, uždaviniai ir planuojami rezultatai
aprašomi memorandume, jis skelbiamas konkrečios COST veiklos
tinklapyje ir COST asociacijos tinklapyje.

*Finansavimo taisyklės: žr. Vademecum
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COST veikla
COST veiklos
memorandumas
COST veiklos trukmė
4 metai

COST veikla

COST veikloje turi
dalyvauti ne mažiau
kaip 7 skirtingų COST
šalių-narių atstovai, iš
kurių ne mažiau kaip
pusė turi būti iš
ITC šalių

€

~500 000 eurų
biudžetas visam
COST veiklos
laikotarpiui

Mokslinių tyrimų
koordinavimo ir tyrėjų
įgūdžių lavinimo veiklos
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Bendradarbiavimo
priemonės
Veiklų valdymo
komitetų susitikimai
Darbo grupių
susitikimai

Mokslinių
tyrimų
koordinavimo
ir tyrėjų
įgūdžių
lavinimo
veiklos

Konferencijos

Mokymai
(mokyklos)

Informacijos
sklaida

Trumpalaikiai
moksliniai vizitai
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COST veiklos struktūra

Veiklos
koordinatorius

WG1
WG2
WG3

Dotacijos
valdytojas
(GH)

Veiklos valdymo
komitetas
(MC)

WG4
WG5

Darbo
grupių
vadovai

COST
asociacijos
administracija

WG6

Horizontaliai veikiančios
darbo grupės
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COST sėkmės rodiklis
programoje„Horizontas 2020“
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Kokiais būdais galima dalyvauti COST
veiklose?
1. Pateikti paraišką COST asociacijai dėl naujos COST
veiklos inicijavimo

2. Įsijungti į jau patvirtintą COST veiklą
3. Dalyvauti skirtingose bendradarbiavimo veiklose

4. Tapti ekspertu, vertinančiu COST veiklų paraiškas
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1. Naujos COST veiklos inicijavimas

COST veiklos dalyviai,
kuriuos nominavo nacionaliniai COST koordinatoriai
Pagrindinis veiklos
iniciatorius

Kiti veiklos iniciatoriai
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Paraiškos renkamos kas 9 mėnesius.
Artimiausias paraiškų surinkimo
terminas: 2019 m. rugsėjo 5 d. 12:00 val.
(CET)
Vienpakopis elektroninių paraiškų
teikimas, per e-COST sistemą.
(Anglų kalba iki 15 puslapių apimties)

COST
kvietimas
teikti
paraiškas

Paraišką tinklo vardu teikia
Pagrindinis iniciatorius (Main
Proposer)
ir kiti iniciatoriai

Kiek trunka vertinimas? Paraiškų vertinimas trunka 7-8
mėnesius

Kas kartą patvirtinama apie 4045 naujos COST veiklos

https://www.cost.eu/funding/howto-get-funding/open-call/
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2. Įsijungimas į jau patvirtintą COST veiklą
 Jau patvirtintose COST veiklose galima dalyvauti:
1)


2)


3)


Veiklos valdymo komitete (atstovo arba pavaduojančio atstovo teisėmis)
Dėl dalyvavimo reikėtų kreiptis į nacionalinį COST koordinatorių (bei veiklos valdymo komiteto pirmininką)

Veiklos darbo grupėse
Dėl dalyvavimo reikėtų kreiptis į nacionalinį atstovą veiklos valdymo komitete arba į darbo grupės vadovą

Bendradarbiavimo renginiuose (STSM, konferencijose, TS....)
Dėl dalyvavimo reikėtų kreiptis į nurodytus COST veiklos kontaktinius asmenis

 Kaip rasti sau tinkamą COST veiklą?

1)

Raskite dominančios tematikos, sau tinkamą COST veiklą COST svetainėje

2)

Peržiūrėkite COST veiklos svetainę, veiklos memorandumą, susipažinkite su vykdomomis veiklomis

3)

Įvertinkite, ko tikitės iš dalyvavimo veikloje ir kaip prisidėtumėte prie COST veiklos įgyvendinimo

4)

Pasidomėkite, ar COST
finansavimas/cost/397

5)

Dėl galimybės dalyvauti susisiekite su atsakingu asmeniu

6)

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

veikloje

dalyvauja

Lietuvos

atstovai:

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-
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COST veiklos valdymo
komitete gali dalyvauti ne
daugiau kaip 2 atstovai iš
tos pačios valstybės

Planuoja ir
koordinuoja
mokslinių tyrimų ir
bendradarbiavimo
veiklas

Prižiūri lėšų paskirstymą bei
panaudojimą

Priima sprendimus dėl
tarptautinio
bendradarbiavimo ir
viešinimo strategijos

Susideda
apytiksliai iš 20-25
partnerių atstovų

COST veiklos
valdymo
komitetas

Įgyvendina COST politiką
(aukšta kokybė ir įtrauktis)

COST bendradarbiavimo
įrankiai: susitikimai (valdymo
komiteto, darbo grupių ir t.t.)

Atstovus į veiklos valdymo
komitetą nominuoja nacionalinis
COST koordinatorius pagal
nacionalines taisykles
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Svarbiausios pozicijos
veiklos valdymo komitete:
Primininkas - Action Chair (AC)

Visi renkami
pirmo veiklos
valdymo
komiteto
susitikimo
metu

Mažiausiai
viena svarbi
administracinė
pozicija COST
veikloje turi
būti skirta ITC
tyrėjui

Vice pirmininkas - Action Vice-Chair

Darbo grupių vadovai - Working Group Leaders
Dotacijos valdytojo mokslinis atstovas - Grant
Holder Scientific Representative
STSM koordinatorius- Short Term Scientific
Mission manager
Mokslo komunikacijos vadovas
Communication manager

- Science

Kitos pozicijos...
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COST veiklos darbo grupės
 Vienoje veikloje įprastai būna 3-6 darbo grupės,
atsižvelgiant į numatytas paraiškoje
 Atlieka tam tikras mokslines užduotis, kaip numatyta
MoU
 Atviros dalyvaujančių COST valstybių narių atstovams ir
patvirtintiems tarptautiniams atstovams
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Nacionalinės dalyvavimo
COST veiklose taisyklės
 Pagal nacionalines taisykles skiriami tik atstovai į veiklų valdymo komitetus !
 Pagrindinis dokumentas “Lietuvos atstovų dalyvavimo COST programos veiklose tvarkos aprašas”
 COST veiklose gali dalyvauti Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai:
a)

iš visų Lietuvos Respublikoje registruotų juridinių asmenų

b)

iš bet kurios mokslo ir technologijų srities

c)

bet kuriame karjeros etape

 Paraiška pildoma Tarybos elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt/ , lietuvių kalba
 Pareiškėjas paraišką teikia kartu su pareiškėjo institucija, kuria gali būti Lietuvoje registruotas
juridinis asmuo
 Tos pačios COST veiklos valdymo komitete gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 Lietuvos atstovai,
tačiau jie abu turi būti iš skirtingų institucijų, todėl galima jungtis prie COST veiklų, kurių COST
veiklos valdymo komitete Lietuva atstovo neturi arba turi tik vieną kitos nei pareiškėjo institucija
atstovą (įskaitant ir veiklos koordinatorių).

 Paraiškos pagal Tarybos interneto svetainėje paskelbtą kvietimą gali būti teikiamos nuolat, gautų
paraiškų vertinimo sesijos organizuojamos ne rečiau kaip 4 kartus per metus (Informacija apie
numatomas paraiškų vertinimo sesijas skelbiama Tarybos svetainės naujienų skiltyje)
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3. Dalyvavimas skirtingose bendradarbiavimo
veiklose (STSM, ITC Conference Grant, TS)
Trumpalaikiai moksliniai vizitai (SHORT TERM SCIENTIFIC MISSIONS)





Trumpalaikiai moksliniai vizitai, skatinantys bendradarbiavimą siekiant COST veikloje numatytų mokslinių
tikslų ir suteikiantys galimybę dalyviams išmokti naujų metodų, pasinaudoti prieiga prie duomenų ir
priemonių, kurie nėra prieinami jų pačių institucijose.
Dalyvauti gali pareiškėjai iš COST veikloje dalyvaujančių valstybių narių ir bendradarbiaujančių valstybių
Iki 3500 eur. /asm. visam vizito laikotarpiui

Konferencijos (ITC Conference Grant)


Dalyvauti gali doktorantai ir ankstyvos karjeros tyrėjai, mokslo laipsnį įgiję ne anksčiau kaip prieš 8
metus iš ITC valstybių, kurie nori dalyvauti konferencijoje, ir renginio metu būtų pasiruošę parengti
žodinį pranešimą arba stendinę prezentaciją.

Mokymai (TRAINING SCHOOLS)




Intensyvūs mokymai skirti suteikti žinių apie specialius dalykus, kurie prisideda prie konkrečios COST
veiklos tikslų įgyvendinimo (pvz., jei atitinka COST veiklos tematiką, dalyviai gali būti supažindinami
su unikalia įranga laboratorijose ir pan.)
Dalyvauti gali pareiškėjai iš COST valstybių narių ir bendradarbiaujančių valstybių
Iki 1500 eur. /asm. visam mokymų laikotarpiui
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4. Tapimas ekspertu, vertinančiu COST veiklų
paraiškas

 Elektroninė
registracija:
https://www.cost.eu/who-weare/working-with-us/participate-external-expert/
 Nauda jums:
1) Įgysite žinių apie COST tyrėjų tinklų kuriamus naujausius
mokslo ir technologijų pasiekimus
2) Įtvirtinsite savo, kaip COST eksperto, reputaciją mokslininkų ir
tyrėjų bendruomenėje
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III. Kur ieškoti informacijos apie COST? (I)
Informacija COST asociacijos
svetainėje https://www.cost.eu/
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Kur ieškoti informacijos apie COST? (II)
Informacija COST asociacijos
svetainėje https://www.cost.eu/

Informacija apie COST veiklą

COST veiklų filtras
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Kur ieškoti informacijos apie COST? (III)
Informacija
apie
svetainėje www.lmt.lt

COST

1








2

Bendroji informacija apie COST
Nacionalinės dalyvavimo taisyklės
Konkursų rezultatai
Lietuvos dalyvavimo statistika
Lietuvos atstovų COST veiklų valdymo komitetuose
posėdžių ataskaitos
Vykdomų COST veiklų ir jose dalyvaujančių Lietuvos
atstovų duomenų bazė
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Kur ieškoti informacijos apie COST? (IV)
COST nuolatinis kvietimas
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Artimiausiai COST paraiškų vertinimo
sesijai paraiškos renkamos iki š. m.
birželio 18 d. (imtinai) !!!
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Ačiū už dėmesį!
Agnė Albrechtaitė-Visockienė
Programų koordinatorė
Lietuvos mokslo taryba
E. p. agne.albrechtaite-visockiene@lmt.lt
Tel. (+370) 676 17398
www.cost.eu
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarptautinio-bendradarbiavimoprogramos/cost/397
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