Как работи COST?
COST не финансира проучвания сами по себе си, а осигурява платформа за
сътрудничество на европейски учени по даден проект и обмен на опит. Тези проекти се
наричат "Дейности".
Всяка Дейност по COST е мрежа, фокусирана върху национално финансирани
изследователски проекти в области, които са от интерес за най-малко пет държавичленки на COST. COST предоставя на дейностите финансова подкрепа за съвместни
начинания, като конференции, краткосрочни научни обмени и публикации. Всяка
Дейност по COST има цел, конкретни задачи и ясни резултати. Темите на COST
дейностите са категоризирани в едно от специализираните научни направления.
Една от основните характеристики на COST е неговата гъвкавост, позволяваща лесно
изпълнение и управление на изследователските инициативи. Дейностите се извършват,
като се следва подхода "отдолу-нагоре", което означава, че инициативата за стартиране
на Дейност по COST идва от самите европейски изследователи. Страните-членки
участват на принципа "à la carte", т.е. участват само страни, имащи интерес към
Дейността.
Изследователите, които желаят да започнат нова Дейност, най-напред трябва да
представят кратко предложение до постоянния Отворен конкурс за предложения на
COST, които след това се оценяват от Специализиран комитет. Ако предложението бъде
прието, кандидатът се поканва да представи пълно предложение с подробно Техническо
приложение (научно и управленско описание на Дейността). След това пълното
предложение се оценява чрез процес на рецензиране ("peer review").
Меморандумът за разбирателство дава формалната основа за Дейността.
Предложението за нова Дейност трябва да отговаря на определени формални и
качествени критерии и ако Комитетът на висшите служители (CSO) одобри
Меморандума за разбирателство, държавите от COST, които желаят да вземат участие в
Дейността, могат да го ратифицират.
Дейността се стартира, когато поне пет държави-членки на COST са одобрили
Меморандума за разбирателство и започва с първата среща на Управителния съвет по
Дейността. Тя продължава средно четири години.
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Мисия и цел
Мисията на COST е одобрена през май 2011 г., а стратегическите цели, така както са
изброени в Стратегията на COST, са одобрени през юни 2011 г.
Мисия на COST
COST дава възможност за важни научни открития, водещи до нови концепции и
продукти и по този начин спомага за укрепване на европейската научноизследователска
дейност и иновационен капацитет.
COST е уникално средство за европейските изследователи за съвместно разработване на
собствените им идеи и нови инициативи във всички научни дисциплини чрез транс-европейска
мрежа на национално финансирани изследователски дейности.
Основните характеристики на COST са:
•
•
•

изграждане на капацитет чрез свързване на висококачествени научни общности в
цяла Европа и по света;
осигуряване на възможности за създаване на контакти за изследователи в
началото на своята кариера;
увеличаване на въздействието на научните изследвания върху регулаторните
органи, върху лицата, определящи националната политика и вземащи решения,
както и върху частния сектор.

Чрез своята всеобхватност COST подпомага интеграцията на научните общности,
въздейства положително върху насочването на националните инвестиции към
изследвания и разглежда въпроси от глобално значение. COST е градивен елемент на
Европейското научно пространство, инструмент за успешни стратегии за иновации и
сътрудничество в глобален мащаб.

Цели на COST
Комитетът на висшите служители (CSO) прие Стратегия на COST за постигане на
Визия 2020 г. чрез писмена процедура на 28 юни 2011 г.
Пълната стратегия е налична за сваляне от Интернет мрежата и се фокусира върху
четири стратегически цели на COST:
1. постигане на най-добри резултати при нейното изпълнение;
2. ориентиране на действията на COST върху крайния резултат;
3. подобряване на сътрудничеството в рамките на страните от COST и извън тях;
4. осигуряването на добро управление.
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Страни в COST
Общо 36 държави (35 държави-членки и една сътрудничеща държава) управляват
COST. В допълнение, държавни институции извън COST са добре дошли да участват в
програмата COST.
36-те държави в COST са изброени по-долу. Те играят важна роля в управлението на
COST:
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.
COST е подписала също така реципрочни споразумения с Австралия, Нова Зеландия,
Южна Африка и Аржентина. Това означава, че европейски учени могат да работят с
други учени в тези региони и да увеличават международното сътрудничество.
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Структура на COST
COST се управлява от своите държави-членки. Този раздел прави преглед на цялата
структура на COST. Организацията на COST отразява нейния междуправителствен
характер.

Министерски конференции на COST
Ключовите решенията се вземат на министерските конференции на COST, които се провеждат
средно на всеки пет години. Последната министерска конференция на COST се проведе на 15
юни 2010 г. в Палма де Майорка, Испания.
Комитет на висшите служители (CSO)
Комитетът на висшите служители е основният орган за вземане на решения, който отговаря за
стратегическото развитие на COST. Наред с други неща, той взема решения относно
предложените нови Дейности, последвали Отворения конкурс за предложения.
Всяка държава-членка на COST назначава двама представители на CSO, един от които е
обикновено Националният координатор на COST.
Ролята на всеки член на CSO е да
•

Осъществява връзка с министерствата и институциите на неговата страна;

• Осъществява връзка с офиса и Секретариата на COST;
Всеки член на CSO може да има специфично за страната портфолио с информация или мерки за
подпомагане.
Национален координатор на COST (CNC)
Ролята на Националния координатор на COST е да:
•
•
•

номинира делегати за Специализираните комитети (DC) и Управителните съвети
(MC);
дава консултации по всички въпроси, свързани с COST (напр. Дейности,
участие, Открит конкурс за предложения);
осъществява връзка между учените и институциите в неговата страна.

Изпълнителна група на CSO (JAF)
Изпълнителната група на CSO (с абревиатура JAF) подготвя срещите на CSO и някои
всекидневни решения, делегирани от CSO. Групата се състои от Президент и Заместникпрезидент на CSO, както и пет други делегати от CSO, избрани да представляват различни
страни от COST за период от максимум три години.
Специализиран комитет (DC)
Специализираните комитети се състоят от експерти от съответната област и се номинират от
Националния координатор на COST (CNC). Всеки специализиран комитет се отчита пред
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Комитета на висшите служители (CSO) и е отговорен за контрола върху качеството на
разпределените Дейности (мониторинг, оценка). Специализираният комитет също така следи за
стратегическото развитие на съответните области.
Допълнителни експерти могат да бъдат обявени за отделна област или отделна страна от COST.
Тези експерти формират "група от експертни знания", които могат да бъдат използвани при
необходимост за специални случаи, напр. при оценяването.

Управителен съвет (MC)
Управителните съвети - по един за всяка Дейност - са формирани от национални експерти,
номинирани от страните-участнички в Дейността, координират дейностите и се отчитат пред
съответния Специализиран комитет.
Секретариат на COST
Генералният секретариат на Съвета на Европейския съюз осигурява секретариата за Комитета
на висшите служители (CSO) и Изпълнителната група на CSO.

Офис на COST
Офисът на COST в Брюксел е осигурен от Европейската научна фондация (ESF) –
изпълнителният орган на COST. Тя подкрепя научните дейности, например
Специализираните комитети и Дейности и изпълнява решенията на Комитета на
висшите служители (CSO).
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Друга, свързана с това информация
 Общи документи – на страницата „За COST“COST министерска конференция 15
юни 2010 г.
Министерска конференция на COST – 15 юни, 2010 г.
 Министерска декларация на COST 15 юни 2010 г. (PDF, 41 KB)
 Резюме на дискусиите от Министерската конференция (PDF, 25 KB)
 Обръщение на д-р Франческо Феди на Министерската конференция (PDF, 36 KB)
Документи за COST-ЕК
 Партньорство COST- Европейската комисия (COST док. 270/04 12 май 2004 г.) (PDF,
154 KB)
Документи за COST-Европейска научна фондация (ESF)
 Меморандум за разбирателство - COST - ESF (COST 262/02) (PDF, 152 KB)
 Приложение към Меморандума за разбирателство (COST 291/06) (PDF, 54 KB)
 Споразумение COST-ESF(PDF, 43 KB)
Документи за 7-мата Рамкова програма (FP7)
 Решение на Съвета от 19 декември 2006 г. (PDF, 450 KB)
 Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ по 7FP- Приложение II Общи
условия (PDF, 189 KB)
Информация
Раздел за COST на уеб страницата на Съвета на Европейския съюз
 Секретариатът на COST поддържа база данни за всички официални документи на
COST.

Последна актуализация: 18 август, 2011 г.
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Специализирани области и дейности
COST е гъвкав, бърз, ефективен и ефикасен инструмент за изграждане на мрежи и
координиране на национално финансирани изследователски дейности за научни
изследвания, събиращ заедно добри учени в обща стратегическа насоченост. COST е
базиран на мрежи, наречени „дейности“ на COST, фокусиращи се върху
изследователски проекти в области, които са от интерес за най-малко пет държави на
COST.
Дейностите на COST обхващат основни и предконкурентни изследвания за мирни цели,
както и публични дейности, като част от целите на Лисабонската стратегия.
Всяка дейност на COST има определени цели и ясни резултати. Те са описани в
Меморандум за разбирателство, подписан от участващите страни в COST.
В момента в процес на изпълнение са над 200 Дейности в 9 научни области.
Допълнително има и транс-областни предложения (TDP), които дават възможност за
покриване на няколко научни области в едно предложение.

Индивиди, общества, култури и здраве (ISCH)
Областта Индивиди, общества, култури и здраве (ISCH) ще насърчава изграждането на
знания, опит и по-добро опознаване за гражданите, както и демократична дискусия и
вземане на решения в обществени, частни и доброволчески сфери.
http://www.cost.esf.org/service/glossary
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