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Suure osalejate ringiga ja mitmesugust 
võrgustumist toetav projekt – keskmes 
töörühmad ja nende teadus-arendus-
eesmärgid; lubatud tulemid tuleb projekti 
jooksul saavutada
- Siiski rohkem paindlikkust kui muudes 
projektides, avatus suurele osalejate ringile

- Inimeste, ideede ja vaadete kokkutoomise
efekt
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COST Action: kas pigem 
võrgustik või projekt?



Keskne idee: tuua kokku mingi valdkonna või 
temaatikaga tegelejad eri riikidest ning eriala-
ja sektoriüleselt

st projektid lõimivad teadusvaldkondi, 
innovatsiooni ja praktikat 

= koostöö siht- ja sidusrühmadega

Tegevused nagu projektides ikka, sh töökava, 
tulemid (deliverables) jne, kuid rahastus 
reisimisele, korraldamisele, avaldamisele
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Põhijooned
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Kolm põhjust, miks 
COSTist vaimustuda
Avatus, paindlikkus

Kaasavus: 
- valdkondade, erialade, vaateviiside 

kokkutoomine
- ealine, sooline ja geograafiline: „vanade“ ja 

„noorte“ kokkutoomine

Võrgustumine praktilise tegevuse kaudu
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Eestlaste osalemine projektides
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Eestlaste aktiivsus tegevustes
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Eesti kaastaotlejad 2019
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Osalemise tasandid

- Ad-hoc-osalus näiteks üritustel, koolitustel, STSM, 
lühiajaline panustamine töörühmas

- Töörühm ehk WG – keskne ja esmane

- Korralduskomitee ehk MC – ei ole enam riigile kohustuslik
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Projektide nimekiri COSTi kodulehel cost.eu
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Projektide nimekiri COSTi kodulehel cost.eu
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Projektidega liitumise korraldus – uuendused 
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WG-ga liitumise ankeet COSTi kodulehel



13

WG-ga liitumise ankeet COSTi kodulehel 



– projekti tegevuste üldine koordineerimine, töörühmade tegevuse üldine 
jälgimine 

– uute töörühma- ja korralduskomiteeliikmete vastuvõtmine (pärast avakoosoleku 
toimumist)

– rahakasutuse jälgimine ja sellealased otsused, sh üritustel osalejate ringi, 
teaduslike külastuste (STSM), avaldamiskulude jms heakskiitmine

– uute tegevuste ja töörühmade kavassevõtmise arutamine ja otsustamine
– seminaride, konverentside, suvekoolide jms korraldamine 
– projekti väliskommunikatsioon, koostöö muude võrgustike ja 

organisatsioonidega
– projekti lõpus tegevuste ja tulemuste kokkuvõtmine, soovituste sõnastamine

tulemuste edasiseks rakendamiseks
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Korralduskomitee (MC) roll
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MC liikme kohustused
- Osaleda aktiivselt vähemalt ühes töörühmas

- Osaleda MC koosolekutel, esindada kõiki Eesti osalejaid (üks hääl)

- Vahendada infot projekti, kõigi Eesti teadlaste jt sidusrühmade vahel

Ajapuuduse, huvide muutumise vm takistuse korral:

– asendusliikme määramise (kuni 6 kuud) või tagasiastumise võimalus

COSTi meetmed:

– uus MC liikme aktiivsuse seiramise süsteem (väljatöötamisel)

– range soovitus mitte osaleda enam kui kahes MC-s korraga, rohkem üksnes 
erandjuhul (nt osalemine korraga mitmes edukas taotluses)



Senine ja edasine panus projekti:
– panus taotluse kirjutamisel
– soov kandideerida mõnda võrgustikuprojekti juhtivasse rolli 
– tegelik ajaressurss osaleda ja panustada nii korralduskomitees kui ka vähemalt 

ühes töörühmas
– (mitte)osalemine mitmes MC-s

Mitmekesisuse põhimõte:
– institutsionaalne mitmekesisus (sh uute asutuste esindajatele MC kogemuse 

võimaldamine), distsipliinide mitmekesisus 
– erinevate töörühmade esindamine
– nooremate teadlaste juhtimiskogemuse ja rahvusvahelise võrgustumise 

toetamine
– sooline mitmekesisus 16

Abistavad kriteeriumid MC-sse esindaja valikul
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Eestikeelne huviavalduse ankeet
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Osalege projektitaotluste hindamises

- Välishindajana väljendades vastavat huvi e-COSTis

- Hindamispaneeli liikme kandidaadina riikliku koordinaatori 
kaudu

– ei  tohi osaleda projektis, mille aluseks olnud taotluse 
hindamisega kokku puutusite (sh paneeli liikmena)



Asutus peab olema kõigil osalejatel – kuigi asutus ei osale projektis

- palun hoida asutuse infot (nagu ka kõike muud e-COSTis) 
ajakohasena

- arvestada oma riiklikku kuuluvust mujalt sõidupiletite ostmisel 
(võrdluspakkumine nt kuvatõmmisena lennufirma kodulehelt)
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Riikliku kuuluvuse määratleja –
institutsionaalne kuuluvus (primary
affiliation)
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https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/documents-guidelines/

Nii
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https://etag.ee/

Nii
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https://etag.ee/valiskoostoo/cost

Nii
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Viited ja huvitavat

Nii

COSTi lõpparuanne Horisont 2020-s 
https://www.cost.eu/uploads/2021/10/COST_FINAL_IA_Final_
report.pdf

https://www.cost.eu/final-impact-assessment-confirms-the-
relevance-of-cost-in-the-european-research-landscape/

Eesti profiil COSTi kodulehel

https://www.cost.eu/about/members/estonia/

https://etag.ee/valiskoostoo/cost



Katrin Kello, COSTi Eesti koordinaator

katrin.kello@etag.ee
Tel 731 7361


