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Europejski program współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych (COST) 

(2011/C 203/09) 

COST łączy badaczy i ekspertów z różnych krajów, którzy pracują nad konkretnymi zagadnieniami. COST 
NIE finansuje samych badań, ale wspiera działania sieciowe, takie jak organizacja spotkań, konferencji 
i krótkoterminowych wymian naukowych oraz kontakty zewnętrzne. Obecnie COST wspiera ponad 
250 sieci naukowych (działań). 

W ramach programu COST ogłoszone zostaje zaproszenie do składania wniosków w sprawie działań, które 
przyczynią się do naukowego, technologicznego, gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju 
Europy. Szczególnie mile widziane są wnioski, które w stosunku do innych programów europejskich 
będą miały nowatorski charakter, lub wnioski wychodzące od badaczy o krótkim stażu. 

Nawiązywanie bliższych kontaktów pomiędzy badaczami europejskimi ma ogromne znaczenie dla stwo
rzenia europejskiej przestrzeni badań i innowacji (EPB). COST zachęca do tworzenia nowych, innowacyj
nych, interdyscyplinarnych i mających szeroki zasięg sieci badawczych w Europie. Zespoły badaczy 
prowadzą w ramach programu COST działania, które przyczyniają się do zapewniania najwyższej jakości 
prac naukowych w Europie. 

Struktura COST obejmuje dziewięć szeroko pojętych dziedzin (biomedycyna i biologia molekularna; chemia 
oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i zarządzanie środowiskiem; żywienie i rolnictwo; 
leśnictwo, produkty leśne i funkcje lasów; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie infor
macyjno-komunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistyka). Zagad
nienia wchodzące w zakres każdej z tych dziedzin opisano na stronie internetowej http://www.cost.eu 

Wnioskodawcy proszeni są o przyporządkowanie swojego zagadnienia do jednej z tych dziedzin. Szcze
gólnie mile widziane są jednak również wnioski interdyscyplinarne, niemieszczące się w jednej dziedzinie, 
które zostaną poddane odrębnej ocenie. 

Wnioski powinny być składane przez badaczy pochodzących z co najmniej pięciu krajów uczestniczących 
w COST. Wysokość pomocy finansowej – zazwyczaj przyznawanej na okres czterech lat – wynosi około 
100 000 EUR rocznie, w zależności od dostępnych środków budżetowych. 

Ocena wniosków zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Wnioski wstępne (do 1 500 słów/3 stron), 
składane przy użyciu odpowiedniego szablonu na stronie internetowej http://www.cost.eu/opencall, 
powinny zawierać krótkie streszczenie i opisywać spodziewany efekt działań. Wnioski, które nie będą 
spełniać kryteriów kwalifikacyjnych COST (np. wnioski o finansowanie badań), zostaną odrzucone. Kwali
fikujące się wnioski zostaną ocenione – zgodnie z kryteriami opublikowanymi na stronie internetowej 
http://www.cost.eu – przez komitety zajmujące się poszczególnymi dziedzinami. Autorzy wyselekcjonowa
nych wniosków wstępnych zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków. Pełne wnioski będą podlegać 
ocenie ekspertów zgodnie z kryteriami oceny przedstawionymi na stronie internetowej http://www.cost.eu/ 
opencall. Decyzja jest zwykle podejmowana w ciągu 6 miesięcy od terminu zgłoszenia wniosków, 
a działania powinny rozpocząć się w ciągu kolejnych 3 miesięcy.
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Termin zgłaszania wniosków wstępnych upływa dnia 30 września 2011 r. o godzinie 17:00 czasu bruksel
skiego. Spośród maksymalnej liczby 80 pełnych wniosków przekazanych do ostatecznej selekcji wybranych 
zostanie do 30 nowych działań, w zależności od dostępnych środków budżetowych. Zaproszenie do 
składania pełnych wniosków zostanie wystosowane do dnia 25 listopada 2011 r., a termin ich zgłaszania 
upływa dnia 27 stycznia 2012 r.; decyzje zapadną najprawdopodobniej w czerwcu 2012 roku. Kolejny 
termin zgłaszania wniosków przewidziany jest na dzień 30 marca 2012 r. 

Wnioskodawcy mogą skontaktować się z krajowymi koordynatorami COST (CNC) w celu uzyskania infor
macji i wskazówek – zob. http://www.cost.eu/cnc 

Wnioski należy składać przez Internet na stronie internetowej biura COST. 

Wsparcie finansowe przeznaczone dla COST na działalność koordynacyjną pochodzi z programu ramowego 
UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Biuro COST, zarządzane przez Europejską Fundację 
Naukową, działa jako jednostka odpowiedzialna za realizację programu COST i zapewnia prowadzenie 
sekretariatu administracyjnego, naukowego i technicznego obsługującego program COST, komitety zajmu
jące się poszczególnymi dziedzinami programu oraz działania COST.
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