
  

 

 

 

 

 

 

 

Trumpa, konkreti ir aktuali projektinės veiklos informacija 

 

2016 

 

 

 

Nr. 39 

PROJEKTINĖS VEIKLOS 

NAUJIENLAIŠKIS 
      

VERSLO IR KAIMO PLĖTROS VADYBOS INSTITUTAS 



2 

 

TURINYS 

 

    

LMT KVIETIMŲ KALENDORIUS ....................................................................................................................3 

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI IR TARPTAUTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI ...... ..4 

 Programa COST................................................................................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

LMT KVIETIMŲ KALENDORIUS 

(atnaujintas 2016 02 26) 

 

 

 

 

 



4 

 

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI IR TARPTAUTINIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

Programa COST 

 

 

2016 m. vasario 12 d. programos COST aukšto lygio pareigūnų komitetas patvirtinto 26 naujas COST 

veiklas.  

Lietuvos mokslo taryba kviečia Lietuvos mokslo ir studijų bei kitas institucijas dalyvauti COST 

veiklose. Dalyvausiantiems naujai patvirtintose veiklose pirmus kalendorinius metus nuo jų patvirtinimo dienos 

taikomos paprastesnės procedūros. 

 

COST – tai Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (European 

Cooperation in Science and Technology). Jos tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus 

mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei 

iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus.  

COST įgyvendinama per aukštos kokybės naujus ypač keletą mokslo sričių apimančius tarptautinius tinklus – 

COST veiklas. 

 

Programa COST pradėta 1971 metais pagal tarpvyriausybinį susitarimą ir šiuo metu yra viena ilgiausiai 

veikiančių Europos mokslinių tyrimų erdvės programų. COST yra finansuojama iš Europos Sąjungos (ES) 

bendrųjų programų biudžeto. Programoje dalyvauja 36 šalys: 35 COST valstybės narės (28 ES valstybės narės, 

Bosnija ir Hercegovina, Islandija, Makedonija, Norvegija, Serbija, Šveicarija, Turkija) ir viena 

bendradarbiaujanti valstybė – Izraelis.  

 

Programą valdo ir įgyvendina COST asociacija – 34 COST valstybių narių įsteigta pelno nesiekianti 

organizacija, kurios būstinė įsikūrusi Briuselyje Politinius programos sprendimus priima COST Aukšto lygio 

pareigūnų komitetas, į kurį kiekviena COST valstybė narė deleguoja po du atstovus. 

 

Lietuvoje programą COST administruoja Lietuvos mokslo taryba. Nacionalinis COST koordinatorius 

(CNC) skiria Lietuvos atstovus į COST veiklų valdymo komitetus, COST Mokslinį komitetą, COST tarptautinių 

paraiškų vertinimo ekspertų grupes, atstovauja šalies interesams programos valdymo struktūrose. Taip pat 

Lietuvos mokslo taryba skiria papildomą finansavimą naujai inicijuotos, tarptautinį konkursą laimėjusios ir 

patvirtintos COST veiklos (tarptautinio projekto) koordinatoriui iš Lietuvos – veiklos tematika vykdomiems 

moksliniams tyrimams ir susijusioms veikloms atlikti. Į COST veiklą įsijungus Lietuvos partnerio statusu 

papildomos lėšos neskiriamos. 

 

COST veikla – tai tam tikroje mokslinių tyrimų ar technologijų plėtros (inovacijų) srityje dirbančių Europos ir 

kitų valstybių tyrėjų ir kitų suinteresuotų asmenų inicijuotas bendradarbiavimo tinklas, projektas. Kiekvienos 

COST veiklos tikslas, uždaviniai, įgyvendinimas ir planuojami rezultatai aprašomi memorandume. Veikla gali 

būti pradėta vykdyti, jei memorandumą pasirašo ne mažiau kaip 5 COST valstybės narės. 

http://www.lmt.lt/download/6110/26%20naujos%20cost%20veiklos%202016%2002%2012.pdf
http://www.lmt.lt/download/6110/26%20naujos%20cost%20veiklos%202016%2002%2012.pdf
http://informacija.lmt.lt/COST
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Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, 

viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami! 

COST veikla paprastai trunka 4 metus, joje dalyvauja apie 10–20 COST valstybių narių.  

 

DALYVAVIMAS 

 

Lietuvos institucijų atstovai gali dalyvauti COST dviem būdais: 

 

 Prisijungdami prie patvirtintų ar jau vykdomų COST veiklų partnerio statusu. Šiuo atveju paraiška 

teikiama Tarybai pagal nuolatos galiojantį kvietimą teikti dalyvavimo paraiškas (kvietimas NR. 

COST-D).  

 

Mūsų fakultetui galėtų būti aktualios 4 (iš 26) naujai paskelbtų Cost veiklų: 

 

1. Payments for Ecosystem Services – Forests for Water 

2. Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe 

3. Measuring homelessness in Europe 

4. Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing 

development 

 

Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Kiekvienas juridinis asmuo paraišką teikia 

savarankiškai. 

Paraiškos gali būti teikiamos tik toms COST veikloms, kurios yra patvirtintos COST aukšto lygio pareigūnų 

posėdyje ir kurių COST veiklos valdymo komitete Lietuva atstovo neturi arba turi tik vieną kitos nei pareiškėjo 

institucija atstovą (įskaitant ir veiklos koordinatorių). Tarptautinę paraišką vertinęs ekspertas negali teikti 

paraiškos dalyvauti toje COST veikloje. Vykdomų COST veiklų sąrašas. 

 

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje 

sistemoje http://sistema.lmt.lt.  

 

Tarybai teikiamą paraišką sudaro:  

1. Dalyvavimo COST veikloje aprašas; 

2. Skenuotas nustatytos formos prašymas dalyvauti konkurse; 

3. Skenuotas pareiškėjo institucijos raštas; 

4. COST veiklos koordinatoriaus patvirtinimas-sutikimas, kad pareiškėjas gali įsitraukti į COST veiklą (tuo 

atveju, jei COST veikla nuo jos patvirtinimo vykdoma ilgiau nei vienerius metus). 

 

Paraiškos priimamos nuolatos. Paraiškų vertinimas rengiamas kartą per ketvirtį. Apie numatomas vertinimo 

sesijas skelbiama Tarybos naujienų tinklalapyje. 

Dalyvavimo COST programos veiklose paraiškų teikimo, jų vertinimo ir atstovų skyrimo tvarkos aprašas (2014-

10-27 nutarimas Nr. VIII-29). 

Lietuva, kaip ir kitos COST valstybės narės į COST veiklos valdymo komitetą turi teisę skirti du atstovus (ir du 

pavaduojančius atstovus), kurie turi būti iš skirtingų institucijų. Vienas asmuo gali atstovauti šaliai ne daugiau 

http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/14
http://informacija.lmt.lt/COST
http://sistema.lmt.lt/
http://www.lmt.lt/download/5621/cost%20d%20pra%C5%A1ymas%20d%C4%97l%20konkurso.doc
http://www.lmt.lt/download/3548/institucijos%20ra%C5%A1to%20forma%20cost.doc
http://www.lmt.lt/lt/naujienos.html
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01d3eb505f7711e4bad5c03f56793630
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kaip dviejų COST veiklų valdymo komitetuose. Paraiškos vertinamos ne rečiau kaip keturis kartus per metus 

(įprastai kartą per ketvirtį). Tikslios paraiškų vertinimo sesijų datos skelbiamos kalendoriniame kvietimų 

plane bei Tarybos interneto svetainės naujienų skiltyje. 

 

 Inicijuodami naują veiklą ir tapdami veiklos koordinatoriais. Šiuo atveju paraiška teikiama tiesiogiai 

asociacijai COST pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas. 

 

Paraišką pateikti galima bet kuriuo metu per naują e-COST elektroninę sistemą. Tačiau paraiškos 

vertinamos tik keletą kartų per metus. 

Sekanti paraiškų priėmimo data yra numatyta 2016 m. balandžio 25 d. 17:00 CET*.  

 

Paraiškos turi būti teikiamos mokslo ir technologijų srityje, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus.  

COST ypač kviečia pateikti pasiūlymus dėl veiklų, prisidedančių prie mokslo, technologijų, ekonominės, 

kultūrinės ar visuomenės žinių pažangos ir plėtros Europoje. COST veiklos srities inicijavimui galioja iš 

„apačios į viršų“ principas.  

Skatintini daugiadisciplininiai ir tarpdisciplininiai tyrimai ir idėjos, kurių tikslas yra pasiekti pažangą moksle ir 

sukurti naujas koncepcijas ar produktus.  

Finansinė parama siekia apie 130 000 EUR per metus ketverių metų periodui.  

 

 Taip pat COST programoje galima dalyvauti tampant COST ekspertais arba dalyvaujant įvairiose 

COST programos priemonėse (darbo grupėse, vasaros mokyklose ir pan.). 

 

Šiuo metu vykdoma apie 350 COST veiklų. Vykdomų COST veiklų sąrašas. 

 

Su programa susijusios nuorodos: 

 http://www.lmt.lt/lt/mkf/cost.html 

 Programos svetainė; 

 Atstovavimo COST programos veiklų valdymo komitetuose tvarkos aprašas; 

 Dalyvavimo COST programos veiklose paraiškų teikimo, jų vertinimo bei atstovų skyrimo 

tvarkos aprašas. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Agnė Palevičiūtė tel. (8 5) 236 0508, e. p. 

agne.paleviciute@lmt.lt (163 kab.). 

 

 

 

 

Parengė: Erika Zabulionienė 

ASU EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto 

studijų išteklių tvarkytoja 

http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius.html
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius.html
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://informacija.lmt.lt/COST
http://www.lmt.lt/lt/mkf/cost.html
http://www.cost.eu/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01d3eb505f7711e4bad5c03f56793630
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01d3eb505f7711e4bad5c03f56793630
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01d3eb505f7711e4bad5c03f56793630
mailto:agne.paleviciute@lmt.lt

