Program COST (European Cooperation in Science and Technology)
Cieľom programu COST zabezpečiť, aby si Európa udržala silnú pozíciu vo vede a technike pre
mierové účely, stúpajúcou európskou spoluprácou a interakciou. Táto výskumná iniciatíva umožňuje
rôznym národným výskumným inštitúciám, univerzitám a priemyslu spolupracovať v rôznych
oblastiach výskumných a vývojových (R&D) činnostiach. Program COST – spolu s programom
EUREKA a Európskymi rámcovými programami je jedným z troch pilierov podpory európskeho
výskumného priestoru. Tieto tri inštitúcie podpory európskeho výskumu sú vzájomne
komplementárne.
COST je to program pre podporu výskumnej spolupráce a dáva veľkú pridanú hodnotu v európskej
integrácii v spolupráci vo výskume. Umožňuje aj jednoduchý prístup pre inštitúcie z nečlenských
krajín, čo tiež zvyšuje atraktívnosť z pohľadu podpory globálnej spolupráce.
COST zohráva dôležitú úlohu v budovaní Európskeho výskumného priestoru a podporuje mobilitu
výskumníkov v rámci Európy a excelenciu v nasledujúcich oblastiach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biomedicína a molekulárne biovedy
Výživa a poľnohospodárstvo
Lesy, ich produkty a služby
Materiály, fyzika a nanovedy
Chémia a molekulárne vedy a technika
vedy o zemskom systéme a riadenie životného prostredia
Informačné a komunikačné technológie
Doprava a rozvoj urbanizmu
Jednotlivci, spoločnosti, kultúry a zdravie

Možné je podávať návrhy aj tzv. „Transdoménových oblastiach“ rozsiahlych multidisciplinárnych
akcií cez všetkých deväť predchádzajúcich oblastí.
Vo všetkých deviatich oblastiach malo Slovensko na konci minulého roka zastúpenie v Riadiacich
výboroch MC (Management Committee) vo viac ako 80 akciách z celkového počtu približne 235
akcií.
COST je aj vynikajúcim nástrojom pre podporu mobility mladých výskumníkov formou
"Krátkodobých výskumných pobytov" na participujúcich vedecko-výskumných pracoviskách.
Akcie COST poskytujú priestor na prezentovanie našich výsledkov a svojou tvorivou atmosférou sú
katalyzátorom dosahovaných výsledkov. COST financuje účasť na pracovných stretnutiach, no nie
výskum samotný.

Riadenie COSTu
COST je riadený jednotlivými členskými štátmi. Organizačné zložky COSTu sú založené na
medzivládnom základe a skladajú sa z:
•
•
•

Ministerská konferencia COST - COST Ministerial Conferences
Výbor starších predstaviteľov - Committee of Senior Officials (CSO)
COST Národný koordinátor - COST National Coordinator (CNC)

•
•
•
•
•

Výkonná skupina Výboru starších predstaviteľov - Executive Group of the CSO (JAF)
Doménový výbor - Domain Committee (DC)
Riadiaci výbor- Management Committee (MC)
Sekretariát COST - COST Secretariat
Centrála COST - COST Office

Celková štruktúra programu COST a úlohy jednotlivých organizačných zložiek sú na
http://www.cost.eu/about_cost/structure/

