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COST programa

COST – Europos tarpvyriausybinis bendradarbiavimas mokslo ir technologijų 
srityje (angl. European Cooperation in Science and Technology). COST 
bendradarbiavime dalyvauja 39 valstybės. 

Lietuvos dalyvavimą COST administruoja Lietuvos mokslo taryba. 

COST tikslas – remti Europos valstybių tyrėjų bendradarbiavimą visose mokslinių 
tyrimų srityse, kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus – COST veiklas.



COST programa

COST veikla – tai tam tikroje mokslo ar technologijų plėtros (inovacijų) srityje 
dirbančių tyrėjų ir novatorių inicijuotas bendradarbiavimo tinklas. COST veikla 
paprastai trunka 4 metus. 

Kiekvienos COST veiklos tikslas, uždaviniai ir planuojami rezultatai aprašomi 
memorandume, jis skelbiamas konkrečios COST veiklos tinklapyje. 



COST programa

Vykdant COST veiklą finansuojamos įvairios bendradarbiavimo formos:
seminarų, konferencijų, mokymų (mokyklų), trumpalaikių stažuočių
organizavimas, dalyvavimas konferencijose, kompetencijų ugdymas COST
akademijoje ir kitos.

COST mokslinių tyrimų nefinansuoja.
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COST narės

, Albania, Moldova
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COST tikslinės įtraukties šalys (ITC)
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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 savitumai/išskirtinumai
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 Orientacija į rezultatus (atvirasis mokslas, dalinimasis
žiniomis ir rezultatais, atviroji prieiga, atvirosios
inovacijos)

 COST tinklai žiniomis padeda tyrėjams

 Siekti vienodo problemos suvokimo

 Koordinuoti tyrimus

 Sutelkti išteklius problemos sprendimui

 Sumažinti riziką

 Apjungti išsklaidytas žinias

 Kurti inovacijas

 Siekti sinergijos (1+1>2)

COST savitumai/išskirtinumai



COST veiklos ir dalyvavimas jose
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 Tyrėjų, inžinierių/technologų ir mokslininkų, vykdančių
nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus, tinklai
pasirinktoje mokslo ir technologijų srityje

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

COST veiklos (1)
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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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MC narys

WG dalyvis

STSM dalyvis

Mokymų (mokyklos) dalyvis

Seminaro/konferencijos dalyvis

…

Dalyvavimas jau patvirtintoje COST veikloje
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 96% STSM dalyvių teigė, kad padidėjo jų 
karjeros galimybės

Pradinė pakopa siekiantiems tolimesnio 
finansavimo (MSCA ir ERC dotacijos )

Tramplinas jauniems tyrėjams
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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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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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 Raskite sau tinkamą COST veiklą COST svetainėje

 Peržiūrėkite COST veiklos svetainę, susipažinkite 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
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Suraskite COST veiklą (kontaktus)

https://www.cost.eu/cost-actions/browse-actions/
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Dalyvavimo statistika
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Dalyvavimas COST veiklose (posėdžių vietos, 
1120 susitikimų 2018 m.)
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Dalyvavimas COST veiklose (trumpalaikų vizitų 
vietos, 2450 vizitų 2018 m.)
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Dalyvavimas COST veiklose (vasaros 
stovyklųvietos, 210 stovyklų 2018 m.)
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Ačiū už dėmesį!

Saulius Marcinkonis

CNC

Lietuvos mokslo taryba

e.p.saulius.marcinkonis@lmt.lt; Tel.: +370 676 

17256

www.cost.eu

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarptautinio-

bendradarbiavimo-programos/cost/397

mailto:e.p.saulius.marcinkonis@lmt.lt
http://www.cost.eu/

