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Čo je COST? 

COST je najstarší a najrozšírenejší európsky 

medzivládny rámec pre nadnárodnú spoluprácu 

vo vede a technike 

COST podporuje vytváranie sietí výskumných 

aktivít v rámci všetkých členských štátov COST 

viac ako 40 rokov 

COST je otvorený pre všetky disciplíny, všetky 

nové a prelomové myšlienky vo vede a technike 

(S&T) a pre všetky kategórie partnerov, kde je 

reálny ich vzájomný prospech 

 



Čo je COST akcia? 
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COST nefinancuje výskum ako taký, ale 

podporuje sieťovanie v jednotlivých  COST 

akciách 

COST akcie sú celoeurópske vedecko-technické 

bottom-up siete otvorené pre výskumníkov 

zúčastnených krajín  

Každá COST akcia trvá štyri roky a vyžaduje 

zapojenie výskumných pracovníkov aspoň z 5 

členských štátov COST 



COST akcia 

 COST financuje sieťovanie 
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Zasadnutia vedeckých výborov 

Zasadnutia  

pracovných skupín 

Vedecké  

pracovné semináre  

„Letné“  

Školy... 

Vedecké 

výmenné návštevy 

 (STSMs) 

Šírenie výsledkov 

Nástroje sieťovania Nástroje 

sieťovania 



V súčasnosti je viac ako 300 COST akcií v 

nasledujúcich vedeckých 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  

 

COST významne podporuje aj multidisciplinárneho skúmania v tzv. „Transdoménových 

oblastiach“ rozsiahlych multidisciplinárnych akcií cez všetkých deväť predchádzajúcich 

oblastí. 
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COST sa v súčasnosti organizačne 

transformuje 

 Založenie novej implementačnej štruktúry, 

„COST asociácie (CA) 19.septembra 2013  
Aktuálny počet členov COST asociácie: 34 členských krajín + 1 

spolupracujúci štát  (Izrael) 

 Prechod z FP7 na Horizont 2020  

“COST office“ a ESF spolupracujú na dokončení činnosti v rámci FP 7 

a na prechode do Horizon 2020 

 Reštrukturalizácia organizácie  
Vedecký(é) výbor(y) (SC) (SCs), ktorý(é) nahradí(ia) súčasné 

„výbory oblastí“ (DC) pre predkladanie, hodnotenie a výber COST 

akcií 
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COST sa v súčasnosti 

organizačne transformuje 

 

• Udržanie dlhodobých zásad  

• Využitie COST ako nástroja na financovanie 

systému sieťovania 

• Posilnenie COSTu  v súvislosti s H2020 aby 

prispel k cieľu „Únia inovácií“  

• Posilnenie COST „Inclusiveness“ politiky 
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Priority programu COST v Horizont 2020 
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Cieľové krajiny COST z hľadiska  

„Inclusiveness“ 
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Slovenskí výskumníci v COST programe (1) 
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Slovenskí výskumníci v COST programe (2) 
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Slovenskí výskumníci v COST programe (3) 
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Slovenskí výskumníci v COST programe (4) 
 



Ako participovať v COST akciách 1 

 Pripojenie sa ku bežiacej COST akcii: 

http://www.cost.eu/participate/join_action 

https://www.vedatechnika.sk/SK/COST/Stranky/default.asp  

http://www.minedu.sk/cost/ 

 

 Ako podať návrh akcie:  

 Nové usporiadanie CA a prechod do Horizont 2020 bude 

mať vplyv na organizáciu otvorených výziev  

 Otvorené výzvy budú pokračovať v organizovaní dvoch  

termínov počas roka; Avšak výzva 2014/2 a 2015/1 bude 

zlúčená 

http://www.cost.eu/participate/open_call 
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 COST experti 

‒ COST vyzýva nezávislých expertov zo všetkých vedných 

oblastí k účasti na v hodnotení návrhov COST akcií 
http://www.cost.eu/participate/experts 

 

 Účasť na akciách sieťovania (pracovné 

semináre, letné školy, STSMs, …) 

‒ Otvorené všetkým účastníkom z COST krajín 

zúčastňujúcich sa na COST akciách  

‒ pozvaní prednášatelia aj z „nie COST krajín“  

  

15 

Ako participovať v COST akciách 2 
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Ďakujem za pozornosť 
 

 

 

pripravené s pomocou prezentácie 

 prof. Tatiany Kovačikovej 

Head of Science Operations  COST Office, Brussels a 

analýz realizovaných v COST Office, ktoré poskytla Dr Monica Dietl, Director COST Office 

 


