Упутство за пријаву, номиновање и учешће у COST акцијама
истраживачких тимова, група и појединаца из Србије
Услови за разматрање пријаве истраживачке групе


Званично писмо упућено Националном COST координатору са следећим
подацима: назив институције/организациона јединица, име предложеног
руководиоца - члана Management Committee (MC), заменика, број и назив
акције, и други значајни подаци;



Кратки опис пројекта, очекивани допринос истраживачког тима Акцији, као и
користи за национално истраживање – једна или две странице;



Листа извора финансирања, да ли се финансира као национални пројекат или у
оквиру ФП7/Хоризонт2020/EUREKA програма ЕУ, за сваког предложеног
учесника акције;



CV – руководиоца пројекта и кратке биографије свих учесника са навођењем до
10 референци за руководиоца и 5 за учеснике, из области истраживања акције;



Пожељно је извршити категоризацију радова, посебно из категорија М20.

Истраживачки тим, по правилу, чини најмање 3 активна истраживача.
Уколико предложени тим има мање чланова, уз приложено образложење, Национални
координатор може укључити одговарајући тим.

Услови за номиновање руководилаца, тимова, група и истраживача
Предност при номинацији имају појединци и тимови који су учествовали у припреми
одговарајуће COST акције.
Руководилац тима са факултета и института мора имати научни степен доктора наука и
радове из научне области COST акције за коју се пријављује.
Члан тима мора имати најмање 1 научни рад из категорије М20 из области COST
акције или еквивалент у области технолошког развоја.
Један истраживач може бити члан или заменик MC у највише 2 акције.
Једна институција може делегирати највише 1 тим истраживача у једну конкретну
COST акцију. Тим се може састојати из једне или више група, из једне или више
институција. Тим сачињавају истраживачи који се заједно пријављују Националном
координатору са заједничким предлогом истраживања и активности на COST акцији.
Изузетно, једна институција може предложити два или више тимова, али мора и може
предложити само једног члана за MC.
Један тим истраживача може имати само једног члана MC, и више заменика.
Уколико се до истека 11 месеци од почетка COST акције не номинује други тим,
Национални координатор, на захтев тима који је већ укључен, може номиновати још
једног представника у MC.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Београд, мај 2015. године.

