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За писање сопствене оригиналне 
COST акције битно је имати добру 
идеју и по могућности већ разрађе-
но истраживање финансирано из 
националног или других извора, а 
сама идеја за COST акцију мора бити 
оријентисана према умрежавању са 
колегама који се баве истим истра-

КОРИСНО И 
ЗАНИМЉИВО

ПРИМЈЕР УЧЕШЋА 
У COST АКЦИЈАМА 

живањем или технолошким, меди-
цинским или другим развојем. Вео-
ма је значајно да шаблон за писање 
пројекта није превише компликован. 
Довољно је око 15–30 страница, а за 
сваку текућу акцију сажетак пројекта 
може се погледати на интернет стра-
ници COST-а (www.cost.eu). Потреб-
но је претражити у рубрици „actions“ 
поглавље „all actions“, а затим, након 
отварања сажетка о акцији, прочи-
тати са десне стране изложен MoU 
(Memorandum of understanding), у 
коме су дати детаљи сваке акције. 
Важно је напоменути да COST асо-
цијација користи софтвер за провјеру 
плагијаторства, те да свакако није 
етички копирати у потпуности туђе 
текстове. 
     Ишчитавањем ових текстова до-
бије се основна идеја о тону и стилу, 
терминологији и сл., што заиста може 
помоћи у формулисању пројекта. Ве-
ома је важно одмах се умрежити са 
што више партнера, по могућности 
што разноликијих, географски дист-
рибуисаних, иако је циљ мреже ши-
рење, па ће се партнери и касније 
додавати. Обавезно је од априла 
2018. године имати 50% „инклузив-

Овај начин учешћа у COST акцијама 
почиње тако што се претражи листа 
одобрених пројеката који су већ по-
чели (нарочито недавно објављених 
пројеката одобрених у октобру или 
мају 2017). Потребно је у сажетку 
пронаћи податак о контакт-особи 
пројекта, најбоље самог предсједа-
вајућег (chair of the action), те се ја-
вити писмом намјере и кратким пред-

стављањем праћеним биографијом. 
Након што вас предсједавајући пре-
позна као потенцијално корисног 
учесника и прихвати у мрежу, парт-
нери добијају нов дио буџета за ак-
тивности новог члана, па се нови члан 
придружује студијским путовањима, 
обукама, организовању радионица, 
које могу бити инициране у даљим 
плановима и у новој земљи чланици 
итд. Важно је споменути да у свакој 
акцији, по потреби, може учествова-
ти више организација из исте земље, 
али да се само два члана бирају у ме-
наџерски комитет акције. 
     Било би веома значајно када би се 
јавио већи број апликација из наше 
земље, с обзиром на непристрасност 
овог конкурса и значај међународне 
размјене и умрежавања у овим тран-
зиционим годинама. 

www.cost.eu
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них земаља“. Такође, високо се вред-
нује ако у приједлогу пројекта имате 
женску особу као предсједавајућу, 
те ако имате више истраживача у ра-
ној фази каријере (до седам година 
послије завршетка докторских сту-
дија). Уколико је тематски адекват-
но, високо се оцјењује учешће више 
индустријских партнера (посебно 
средњих и малих предузећа), али 
ако је тема из друштвених наука, 
пожељно је учешће невладиних ор-
ганизација. Оцјењивачи не знају из 
које сте земље и оцјењују искључи-
во изврсност идеје, тако да је свака 
дискриминација искључена. Веома је 
важно знати да се анонимност мора 
у потпуности очувати унутар текста 
апликације. Наговјештај вашег иден-
титета поништиће саму апликацију 
и она неће бити послата на оцјену. 
Иначе, сваки приједлог пројекта 
оцјењују три стручњака, од чијих се 
извјештаја прави консензус, али га 
још једном анализира и прегледна 
комисија, те сам научни комитет, који 
има ингеренцију да издвоји пројекте 
из такозване сиве зоне (велики број 
пројеката са малим бројем бодова). 

Учешће у COST акцијама ис-
траживачима (нарочито онима 

на почетку истраживачке каријере) 
представља значајан механизам за 
умрежавање са колегама из специфи-
чне области истраживања из цијеле 
Европе, али и свијета. Иако су бројне 
COST акције што окупљају истражи-
ваче око заједничког истраживачког 
проблема, ријетке су оне које умре-
жавају администраторе истраживач-
ких пројеката. Једна од таквих јесте 
циљана акција „Глас администрато-
ра истраживања: изградња мреже 
административне изврности“ (енг. 
„The Voice of Research Administrators: 
building a network of administrative 
excellence“ – BESTPRAC), која окупља 
преко 500 администратора истражи-
вања и пројект-менаџера из 40 зе-
маља.

BESTPRAC нуди платформу админи-
страторима истраживања, нарочито 
оним на почетку каријере, за осмиш-
љавање, доедукацију и размјену 
најбољих пракси у области админи-
страције истраживачких пројеката, 
са фокусом на административне, 
правне и финансијске аспекте ев-
ропских пројеката, попут оних фи-
нансираних кроз Хоризонт 2020. 
Своје представнике у мрежи има и 
Универзитет у Бањој Луци, чије ад-
министративно особље учествује од 
самог почетка акције (од 2013. годи-
не) у свим активностима мреже, а од 
фебруара 2018. године представница 
Универзитета именована је за пред-
сједавајућу (Chair of the Action). 

ЗНАЧАЈАН А ЛАТ ЗА УМРЕЖАВАЊЕ 
НА ЕВРОПСКОМ НИВОУ

ШТА ЈЕ
BESTPRAC: 

Мрежа особа које раде као 
административна, финансијска 
или правна подршка за европске 
пројекте успостављена с циљем 
размјене искустава, размјене и 
развоја најбољих пракси, подршке 
размјени и преносу знања, те 
повећања ефикасности управљања 
европским пројектима.

Основне поруке
BESTPRAC акције:

ЗА ЕВРОПУ
Изврсна истраживања 
захтијевају и најбољу (ад-
министративну) подршку 
истраживањима.

ЗА ДОНОСИОЦЕ 
ПОЛИТИКА
Мреже (административне) 
подршке истраживањи-
ма омогућују изградњу 
капацитета, чиме се јача 
кохезија европских истра-
живања и иновација.

ЗА ФИНАНСИЈЕРЕ
Професионална (адми-
нистративна) подршка 
истраживањима у Ев-
ропском истраживачком 
простору повећава добије-
ну вриједност за уложени 
новац. 

ПИСАЊЕ 
СОПСТВЕНОГ 
ПРИЈЕДЛОГА 
ПРОЈЕКТА

ПРИДРУЖИВАЊЕ 
НЕЧИЈЕМ 
ОДОБРЕНОМ 
ПРОЈЕКТУ

     Ова COST акција, као и многе друге, 
нуди мноштво прилика за размјену 
знања и искустава кроз механизме 
као што су: састанци радних група 
на одређену тему, конференције, 
тренинг-школе, кратке научне (или 
административне) посјете другим 
институцијама, развој значајних 
докумената (попут практичних во-
дича или, у случају научних акција, 
објављивање радова на референт-
ним листама) и слично. Оно што је 
конкретно развијено кроз BESTPRAC 

Т

јесу практични водичи за управљање 
пројектима (са фокусом на Хоризонт 
2020), водичи за финансијско уп-
рављање пројектима, те водичи за 
правне аспекте у пројектима, са по-
себним фокусом на особе које су саме 
у канцеларији за подршку пројектима 
на универзитетима.

Мр Анђела Пепић 


