Речник
Дейност
Дейностите по проекта COST са мрежи, концентрирани върху национално
финансираните изследователски проекти в области, които са от интерес за най-малко
пет държави-членки на COST. Средната финансовата подкрепа е в размер на 100 000
евро годишно за период от четири години.

Страни в COST
Държави-членки на COST
35 държави-членки: Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска,
Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция,
Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия,
Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Швейцария, Турция, Великобритания, Сърбия, Бившата югославска република
Македония и
Една сътрудничеща държава: Израел
Статутът на сътрудничеща държава предполага членство без право на глас в Комитета
на висшите служители (CSO) на COST и в Специализираните комитети, както и пълни
членски права на ниво Дейност.
Съгласно правилата на COST, участието на държавите-членки се основава
изключително на доброволен подход. Те участват само във взаимно съгласувани
Дейности, в зависимост от техния интерес, значение на съвместните изследвания и
съкращаване на времето, необходимо за постигане на очакваните резултати.
Постигнатите резултати са собственост на всички участници, които трябва да осигурят
пълно финансиране за съгласуваните проучвания и съгласуваните дейности.
Държавите-членки на COST просто одобряват Действията, като подписват Меморандум
за разбирателство, като по този начин увеличават своята значимост и осигуряват
морална подкрепа.

Комитет на висшите служители (CSO)
Комитетът на висшите служители (CSO) се състои от двама представители на
държавите-членки на COST, единият от които е обикновено Националният координатор
на COST. Комитетът на висшите служители е основният орган за вземане на решения в
структурата на COST. Той се отчита директно на Министерските конференции,
формулира общата стратегия на COST, назначава различните Специализирани
комитети, определя заданията им, одобрява изследователските дейности, които следва
да се стартират и подготвя съответните меморандуми за разбирателство, които следва
да бъдат приети от заинтересованите страни.
Ролята на всеки член на CSO е да:
- поддържа връзка с министерствата и институциите на неговата страна;
- да поддържа връзка с офиса и Секретариата на COST;
Всеки член на CSO може да има специфично за страната портфолио с информация или
мерки за подпомагане.

Секретариат на COST
Генералният секретариат на Съвета на Европейския съюз осигурява секретариата за
Групата на Комитета на висшите служители (CSO) и Изпълнителната група на CSO –
(JAF). Всички договорености, сключени в рамките на COST и всички меморандуми за
разбирателство се депозират при Генералния секретар на Съвета на Европейския съюз.
Генералният секретар е отговорен за изпращане на всякаква релевантна информация до
заинтересованите страни.

