
Pravidlá na zapojenie subjektov SR do programu 
medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji COST 
(European Co-operation in the Field of Scientific and 
Technical Research)

Program  COST  je  európska  mnohostranná  spolupráca  v oblasti  výskumu  a  vývoja  so 
zameraním na základný a aplikovaný výzkum. COST koordinuje výskum a vývoj formou tzv. 
Akcií  (výskumných  programov),  ku  ktorým  sa  môžu  vedeckí  a  výskumní  pracovníci 
z členských  štátov  COST  pripojovať  svojími  vlastnými  projektami.  Doba  riešenia  akcií 
v programe je spravidla 4 roky a záleží na povahe príslušnej akcii COST.

Akcie programu COST sú zadelené do 9 domén:
• Biomedicína a molekulárne biovedy (Biomedicine and Molecular Biosciences – 

BMBS)
• Potraviny a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture - F & A)
• Lesy, ich produkty a služby (Forests, their Products and Services – FPS)
• Meteriály, fyzikálne a nanovedy (Materials, Physical and Nanosciences - 

PHYMANO)
• Chémia a molekulárne vedy a technológie (Chemistry and Molecular Sciences and 

Technologies - CHEMOL)
• Veda o zemskom systéme a manažment prostredia (Earth System Science and 

Environmental Management – ESSEM)
• Informačné a komunikačné technológie (Information and Communication 

Technologies - ICT)
• Doprava a rozvoj miest (Transport and Urban Development - TUD)
• Jednotlivci, spoločnosť, kultúra a zdravie (Individuals, Society, Culture and Health – 

INSOCH)
    
Princípy fungovania mechanizmu programu COST:
1. Všetky členské krajiny COST môžu navrhovať výskumné Akcie.
2. Účasť v akciách je dobrovoľná.
3. Projekty prihlásené do Akcie sú financované národne.
4. Spolupráca sa uskutočňuje vo forme vzájomne dohodnutých akcií, čo je koordinácia 

národných výskumných projektov. Akcie sú riadené Riadiacimi výbormi.

Postup pri zapojení sa do akcie programu COST:
1. Uchádzač rieši projekt, ktorý bol na národnej úrovni evalvovaný a je po dobu riešenia 

organizačne a finančne zabezpečený. Túto skutočnosť potvrdí štatutárny zástupca 
organizácie uchádzača.

2. Uchádzač vypracuje Návrh na pripojenie do akcie COST (Proposal for joining the 
COST Action) podľa formulára COST, k návrhu pripojí kópiu kontraktu na národný 
projekt, ktorý sa prihlasuje do spolupráce COST a stručný odborný profil 
navrhovaného národného delegáta do Riadiaceho výboru Akcie.

3. Návrh na pripojenie s prílohami podľa bodu č.2 predloží uchádzač Agentúre na 
podporu výskumu a vývoja (APVV). Po schválení Návrhu v Rade medzinárodnej 
vedeckotechnickej spolupráce APVV požiada národný koordinátor COST Sekretariát 
COST o pripojenie SR (rozšírenie účasti SR) do Akcie programu COST. 
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