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EUROPEAN COOPERATION
IN SCIENCE & TECHNOLOGY

Rozwijanie pomysłów
za pomocą sieci

Jak działa program COST?
COST jest finansowanym przez Unię Europejską
programem umożliwiającym naukowcom budowanie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza jej granicami. COST zapewnia fundusze na
organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich
wymian naukowych oraz innych budujących sieć
kontaktów działań związanych z szeroką gamą
dziedzin. Tworząc przestrzeń, w której możliwy jest
rozwój zarówno badaczy, jak i ich pomysłów, dąży
do wykorzystania pełnego potencjału oferowanego
przez naukę.

Program COST nie zapewnia środków na finansowanie badań, lecz wspiera działania związane
z budowaniem sieci dotyczących projektów COST
Action. Propozycje projektów COST Action mogą
być składane w ramach prowadzonego w trybie
ciągłym konkursu przez pochodzących z całej Europy i prowadzących badania w dowolnej dziedzinie
naukowców.

„

Dzięki projektowi COST Action wpadliśmy
na wiele bardzo dobrych pomysłów.
Podczas kilku trzydniowych spotkań udało
nam się osiągnąć zdecydowanie więcej
niż dzięki długim miesiącom wysyłania maili .

Liviu Gabriel Pârâu, Instytut Farmacji i Biotechnologii Molekularnej,
Uniwersytet w Heidelbergu, doktorant w dziedzinie genomiki ptaków,
autor pracy magisterskiej dot. osobowości zwierząt
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Na czym polegają projekty
COST Action:
Od początku swojego działania program COST opiera się na jednym głównym instrumencie
– projekcie COST Action.
Projekt COST Action jest siecią:
–– otwartą dla badaczy i innowatorów;
–– umożliwiającą prowadzenie współpracy naukowej i technologicznej w obszarze wspólnym dla
co najmniej siedmiu członków / członków współpracujących programu COST*;

Projekty COST Action są otwarte dla:
–– wszystkich dziedzin nauki i technologii (w tym dla
badań trans-, multi- oraz interdyscyplinarnych,
nowych i rozwijających się obszarów);

–– działającą w oparciu o wspólny, przewidziany na
cztery lata program;

–– wszystkich rodzajów instytucji (akademickich,
publicznych, firm z sektora MSP/przemysłowych,
organizacji pozarządowych, organizacji europejskich/międzynarodowych, itp.);

–– zaproponowaną w ramach otwartego konkursu
COST.

–– osób na każdym etapie kariery (zarówno młodych, jak i doświadczonych);
–– wszystkich krajów (na zasadzie obopólnej korzyści). Kraje, które nie są członkami programu
COST, dzielą się na kraje sąsiedzkie* oraz kraje
partnerskie*. Po wydaniu przez Komitet Zarządzający projektem COST decyzji akceptującej
dany kraj, koszty udziału badaczy pochodzących
z danego kraju w pracach sieci zostaną pokryte
przez COST. Dotyczy to: organizacji konferencji,
warsztatów, krótkich wizyt naukowych, szkoleń,
publikacji oraz działań popularyzatorskich. Koszty dodatkowe, takie jak koszty zakwaterowania
i podróży, są zwykle zwracane zgodnie z zasadami refundacji stosowanymi w programie COST.
*Patrz mapa na stronie 7.
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Roczne dofinansowanie projektów COST Action
Wartość dofinansowania oferowanego na prowadzenie projektów COST wynosi 130,000 EUR rocznie. Kwota ta jest zwykle rozdzielana pomiędzy 25 członków. Fundusze są przekazywane na podstawie rocznych
umów o przyznanie grantu przez okres czterech lat.
W przypadku projektów COST Action, w których uczestniczą kraje sąsiedzkie, możliwe jest ubieganie się
o finansowanie uzupełniające.
Narzędzia służące budowaniu sieci

Spotkania, warsztaty i konferencje – Wydarzenia
tego rodzaju są organizowane przez komitety zarządzające projektami COST Action w dowolnym
kraju tworzącym sieć. Są one otwarte dla całej społeczności naukowej.

Szkolenia – Dają możliwość poszerzenia wiedzy
z zakresu danego lub nowego tematu w jednym
z uczestniczących w projekcie COST Action laboratoriów, wyposażonym w specjalistyczny sprzęt
i unikalną wiedzę.

Krótkoterminowe wyjazdy badawcze (Short-Term
Scientific Missions – STSM) – Są to odbywające się
na zasadzie wymiany wizyty, składane przez działających w ramach danej sieci naukowców, którzy
mogą odwiedzać laboratoria bądź instytucje w innym kraju członkowskim programu COST.

Działania popularyzatorskie – COST zachęca
uczestników projektów COST Action do tego, by
informowali o wynikach swoich badań całą społeczność naukową i technologiczną COST, a także
szeroko pojęte kręgi naukowe, decydentów, media
i społeczeństwo, wykorzystując w tym celu publikacje, media elektroniczne, informacje prasowe, wydarzenia, informując o odniesionych sukcesach itp.
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Kto może wziąć udział w programie?
Badacze i innowatorzy z uniwersytetów, a także
instytucje prywatne i państwowe, organizacje pozarządowe, duże firmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Szczególny nacisk kładziony jest na
działania, w których biorą udział badacze z krajów
COST o niższym poziomie uczestnictwa w programach badawczych*, dążąc tym samym do zwiększenia ich zaangażowania.
Badacze z krajów sąsiedzkich oraz partnerskich
również mogą wziąć udział w projektach COST Action na podstawie zasady obopólnej korzyści.
Dodatkowe informacje dotyczące współpracy międzynarodowej można uzyskać pod adresem: http://www.
cost.eu/about_cost/strategy/international_cooperation
Jakie są możliwości przyłączenia się?
Można skorzystać z dwóch opcji: utworzyć własną sieć lub przyłączyć się do takiej, która już istnieje (w tym celu zalecamy pobranie informatora
poświęconego projektom COST Action, który jest
dostępny pod adresem http://www.cost.eu/about_cost. Korzystając z drugiego rozwiązania, trzeba
skontaktować się z chairem sieci, do której chce się
Pan/Pani przyłączyć).
Jeśli chcesz założyć swoją własną sieć, musisz
zgłosić propozycję projektu COST Action. Można
to zrobić w dowolnym momencie. Propozycje są
zbierane do dwóch razy w roku. Procedura zgłaszania, oceny, wyboru oraz zatwierdzania propozycji (SESA) sprawia, że proces selekcji jest prosty,
przejrzysty i oparty na zasadzie konkurencyjności.
Przebiega on w oparciu o stosowane w ramach
programu COST zasady oddolnej oceny, otwartości1
i inkluzywności.2

Korzystając z internetowego narzędzia e-COST,
wnioskodawcy mogą przedstawić swoją propozycję
przechodząc prosty, jednostopniowy proces. Wymagane jest wypełnienie kilku punktów internetowego formularza oraz przesłanie załącznika technicznego, liczącego do 15 stron.
W ramach oceny przeprowadzana jest:
–– zdalna, wzajemna analiza dokonywana przez
trzech niezależnych ekspertów zewnętrznych;
–– analiza oraz walidacja sprawozdań z oceny, dokonywana przez doraźne panele analityczne. Ich
skład jest dostosowywany do tematyki oraz celów
propozycji zebranych podczas otwartego konkursu. Członkowie paneli są wybierani z puli badaczy
z każdego kraju członkowskiego COST, nominowanych przez Krajowego Koordynatora COST.
W końcowym etapie Komitet Naukowy – którego
członkowie są wyznaczani przez Komitet Wyższych
Przedstawicieli (CSO) (po jednym przedstawicielu
wyznaczonym przez każdy kraj członkowski COST)
– wybiera ostateczne propozycje, które są przedkładane CSO do zatwierdzenia.
Wytyczne określające przebieg procedury SESA
i ustanawiające kryteria oceny, jak również wzór załącznika technicznego, są dostępne na stronie konkursu pod adresem: www.cost.eu/opencall.
1. Możliwość wzięcia udziału w projektach COST Action mają wszyscy uczestnicy (wywodzący się z instytucji akademickich, z przemysłu, międzynarodowych organizacji badawczych, właściwych grup
obywatelskich itp., bez względu na to skąd pochodzą oraz na jakim
szczeblu kariery się aktualnie znajdują).
2. Program COST wspiera działania mające na celu włączenie wyróżniających się badaczy, którzy ze względu na wiek, płeć czy ograniczenia geograficzne doświadczają trudności w budowaniu międzynarodowej sieci kontaktów.
*Patrz strony 6-7.
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Zasięg programu
38 członków COST:

Kraje sąsiedzkie programu COST

Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Czarnogóra, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
oraz dawna Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Kraje partnerskie programu COST
Wszystkie pozostałe kraje (z całego świata), które
nie zostały uwzględnione w powyższej liście.

Kraje oznaczone na zielono są członkami programu
COST charakteryzującymi się niższym poziomem
zaawansowania działalności badawczej. Są one
nazywane również krajami stanowiącymi cel działalności promującej włączenie (ITC).

1 członek współpracujący:
Izrael.

Algieria, Armenia, Autonomia Palestyńska, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Jordania, Kosowo*,
Liban, Libia, Maroko, Rosja, Syria, Tunezja, Ukraina.

Polityka doskonałości i włączenia
Polityka ta ma na celu promowanie wysokiego poziomu prac naukowych prowadzonych w Europie
poprzez umożliwianie nawiązywania współpracy
badaczom i innowatorom z 22 krajów charakteryzujących się niższym poziomem uczestnictwa
w programach badawczych. Państwa te są również
określane mianem krajów stanowiących cel działalności promującej inkluzywność, zaś program
COST pomaga im w nawiązaniu kontaktów z centrami wiedzy w Europejskim Obszarze Badawczym.
*Nazwa stosowana bez względu na stanowisko dotyczące statusu,
zgodna z rezolucją RB ONZ 1244 oraz opinią MTS w sprawie ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.

„

Akcja COST PARSEME jest jedną
z najlepszych rzeczy jakie przydarzyły
się w mojej karierze akademickiej .
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dr Carla Parra Escartin, stypendystka programu
Marii Skłodowskiej-Curie, Dublin City University

© COST Association 2018
COST Association
Avenue Louise 149
1050 Bruksela, Belgia
T +32 (0)2 533 3800
office@cost.eu
www.cost.eu
Koordynator Krajowy COST:
Jadwiga Mrozowska
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3, pok. 378
00-529 Warszawa
tel.: 22 52 92 378
e-mail: jadwiga.mrozowska@nauka.gov.pl

Program COST stanowi część
Ramowego Programu UE Horyzont 2020

