


Ключові факти про COST 

• Будівельний блок європейського 

дослідницького світу протягом більше 45 років 

- міжурядова організація - 37 держав-членів 

• Підтримка мереж, які охоплюють наукові 

дисципліни, країни, галузі та широкі кола 

зацікавлених сторін 

• Найбільша база для транснаціональної 

координації в області науки і техніки, з участю 

півмільйона вчених впродовж цього періоду 



Ключові факти 

про COST 

• Європейська в серці, але з 
глобальним охопленням 

• Спільне використання, 
поширення, розповсюдження знань 

• Посилення національних 
дослідницьких інвестицій 

• Забезпечення рівних 
можливостей і усунення вузьких 
місць 

• Клієнт-орієнтована 

• Гнучка з легкою адміністрацією 

“Ясна і 
довготривала 
європейська  
додана вартість” 



Kлючові характеристики 

(2015) 

300 

266 

2962 

45.000 

120.000 € 

37 500.000 

€ 

COST дій-акцій 

школи підготовки 

Короткотривалі візити 

Залучених дослідників 

на COST дію-акцію 

Річний бюджет 

0.38% бюджету 
Горизонту 2020 



• Керівний принцип: встановлена 

взаємна вигода 

• Продовження індивідуального підходу 

до Ближніх сусідніх країн 

• Можливе для країн, пов'язаних з 

«Горизонт 2020» 

Підвищити міжнародну 

кооперацію 
 



COST члени і сусідні країни 



Що являє собою COST? 

Які COST дії і як в них брати участь?  

 Як підготувати пропозицію дій? 

COST 

• European Cooperation in Science and Technology 

• Introduction to the COST 
Framework Programme 



COST (кооперація в науці і технології) є 
довготривала європейська рамкова 
підтримуюча кооперація серед 
дослідників, інженерів і вчених, 
дозволяючи їм спільно розробляти свої 
власні ідеї і нові ініціативи у всіх 
областях науки і техніки, в тому числі 
соціальних і гуманітарних науках. 

 

Що являє собою COST? 



Однієї мережі інструмент: Акція 

Відкрита участь (за участю всіх 
зацікавлених сторін, типу установ, рівень 
кар'єри, країна, в будь-який час) 

Висхідний підхід (дослідник ініціативи 
будь-які теми / множинні теми) 

Гнучка (адаптуються дослідження і 
заходи) 

COST характеристики 



6 головних галузей науки:  

Природничі науки,  

 Інженерна наука і технологія,  

Медицина і науки про здоров'я,  

Аграрні науки,  

Соціальні науки, 

Гуманітарні науки 

 41 під-галузі науки… 
 719 областей експертизи(дослідницькі 

області) 

 

Трьохрівнева класифікація науки 



Мульти- і міждисциплінарність у діях: TU1306  



 Вихід орієнтованих (відкрита наука, широкий обмін 
знань і результатів відкритого доступу, відкриті 
інновації) 

 

 Чому мережі? Обмін знаннями призводить до ... 

 Загальне розуміння проблем 

 координація діяльності 

 об'єднання ресурсів 

 зниження ризиків 

 Синтез і повторне поєднання поширених шматків 
знань 

 новаторство 

 Синергізм (1 + 1> 2) 

 

COST характеристики 



Мережа дослідників, інженерів і вчених 

з національно фінансованими 

дослідженнями 

З не менш семи країн-членів COST 

Співпраця в «Наука & Технологія» 

областях, яка має спільний інтерес 

Можливість розширення, залучення 

нових учасників 

COST дії – характеристики 

 

Які COST дії і як в них брати участь? 



На основі 4-х річної програми спільної 

роботи (МoU) 

Представлені, оцінені і обрані через 

відкритий конкурс пропозиції 

Реалізовано через ряд мережевих 

заходів (наради, семінари, 

короткострокові наукові місії, навчання 

школа і т.д.) 

Середньорічна підтримка 129 000 EUR 

 

COST Actions – characteristics 

 



Як член Правління (MC) 

Як (WG) учасник робочої групи 

Короткострокові наукові місії 

школа «виробничої підготовки» 

Семінар / конференція 

Контакт з головою Дії-акції 

 

Приєднання до дії 

 



Участь COST членів у діях у 2016 
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37 COST членів 



Досконалість і виключність (розширення 
європейської дослідницької бази) 

Зміцнення переваги через транскордонну 
мережу дослідників 

Сприяння географічному, віковому і 
гендерному балансу у всій своїй діяльності і 
діях 

 

конкретні цілі 

Міжнародне співробітництво (взаємна вигода, 
NNC, ...) 

Промисловий вимір (присвячений 
поширювальній та експлуатаційній діяльності) 

Внутрішня політика 



COST виключність цільових країн (ІТС) 



Заходи посилення міри щодо збільшення 

видатків для дослідників з ITC  

 

  Вимагати пропозиції дій COST мати мінімум 7 
країн, представлених в пропозиції, а також як 
мінімум ITC серед представлених країн в 
реченні, відповідно до таблиці перекодування 

 Резерв принаймні, один з ключових позицій дій, 
доступних для учасників ІТС 

 Представити грант конференції для аспірантів і 
молодих дослідників  

 Вивчити можливості для схеми наставництва 
орієнтації молодих дослідників з ІТС  



Країни міжнародного партнерства 



Ключові цифри 2016 

1) >25000 підтриманих дослідників 
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2) 2700 короткотривалі наукові місії (STSM) 

3) 4500 навчання у «Training Schools» 



96% STSM учасників відзначили, 

покращення можливостей для 

кар'єрного зростання, як наслідок їх 

участі 

Трамплін для подальшого 

фінансування (ERC Grants and 

MSCA) 

Сходинка для молодих дослідників 



Сенс участі в SME’s: Мережа і інформація 

 Участь у COST Акціях дозволяє SME’s  
 Для того, щоб знайти партнерів для науково-

дослідних проектів і пропозицій 

 Для того, щоб залишатися в курсі нових досліджень 

 Для того, щоб використовувати нові технології 

 Для того, щоб отримати інформацію з перших рук 

 Знати основних дослідників у конкретній галузі 

 Для підвищення європейської / міжнародної 
«видимості» 

 820 SMEs є залученими у COST акцій  

Targeted impact assessment of participation of non-academic 
partners in COST Actions (2016 Study) 



COST акційна структура 

WG1 

WG2 

WG3 

WG4 

WG5 

WG6 

MANAGEMENT 
COMMITTEE 

(MC) 

GRANT HOLDER 
(GH) 

COST 
Association 

Administration 



Постановляє та координує наукові і 
мережеві заходи 

Контролює розподіл і використання коштів 

Приймає рішення про міжнародне 
співробітництво і стратегії 
розповсюдження 

Реалізує COST політику (досконалість і 
всеосяжність) 

Ключові ролі: Голова, Заступник голови, 
Грантодавець, лідери робочих груп (WG), 
лідер поширення,… 

 

 

 

Комітет управління дій-акцій (MC) 



Від 3 до 6 WG як команда пропозиції 

Виконання конкретних дослідницьких 

завдань, як зазначено в Меморандумі 

про взаєморозуміння 

Відкриті для участі країн-членів COST і 

затверджених міжнародними 

учасниками 

спеціальні наради 

 

Дія робочих груп (WG) 



Наради (участь і організація) 

Короткострокові наукові місії (STSM) 

навчальні школи 

Заходи щодо поширення і зустрічі 

Огляд (пропозиції / дії) 

Reimbursement rules: see Vademecum 

Підтримувані заходи 



Необхідна умова: участь Установи повинно 
бути схвалено «Акцією-дією» 

Як оглядач управлінського комітету (MC)  

 Контакт : MC Голова 

Як учасник робочої групи (WG) 

 Контакт: MC оглядача вашої інституції або 
лідера WG  

Короткотривалі наукові місії, «Training 
schools», Ворк-шопи,… 

 Контакт: see Action website 

 

Приєднуйтесь до акції - до кого звертатися? 



Search an Action/contact 

COST – European Cooperation in 
Science and Technology 

Avenue Louise 149 

1050 Brussels, Belgium 

opencall@cost.eu 

www.cost.eu 

www.linkedin.com/groups?gid=1699127 

www.facebook.com/COST.Programme 

twitter.com/COSToffice 

http://www.facebook.com/COST.Programme


Пошук існуючих дій у вашій темі з сайту 

COST 

Огляд власне веб-сайту цієї дії - 

перевірити свою діяльність 

Знайти, якщо ваша країна бере участь і, 

якщо так, то хто / є національними 

представниками 

Контакти Дія Голови 

 

Приєднуйся до акції 

 



Обраний Комітетом з управління 

Підписує річну грантову угоду з Асоціацією 
COST 

Отримує і управляє Грантом відповідно до 
плану роботи та бюджету (3 терміни) 

«Середній» Грант: EUR 129,000 / рік 

Може зберегти до 15% річних витрат 

Фінансова звітність до COST 

Відшкодовує окремим учасникам 
відповідно до Vademecum 

Грантодавець 



 В усіх «Наука & Технологія» (S&T) галузях 

 внести свій вклад в науково-технічне, 
економічне, культурне або соціальне 
поліпшення знань і розвиток Європи 

 ліквідувати розрив між наукою, політикою і 
суспільством по всій Європі і за її межами 

 забезпечення обміну знаннями та створення їх 

 бути відкритим і орієнтованим на результат 

 відповідаючи до COST-політики  Досконалість і 
виключність  

 

 

«Open Call» (відкритий конкурс) для пропозицій 

Як підготувати пропозицію дій? 



подання до будь-який час 

наступний: 7 Sept.2017 - 12:00 (CET) 

від 25 до 40 акцій затверджених у кожній 
колекції, за умови наявності бюджетних 
коштів 

одноступінчате «онлайн» - представлення 

на головному пропонує (від імені мережі) 

7 ~ 8 місяців періоду оцінки 

 керівні принципи та шаблони на 
cost.eu/opencall  

 

 

 

«Open Call» для пропозицій 



«Open Call» для пропозиції– ключові документи 

Source: 

cost.eu/opencall 

Online submission 

Guidelines 

Proposal template 

 

 

 



 координується головним подавачем пропозиції у 
COST повним або співпрацюючим державою-
членом 

 являє собою мережу, що складається із 
запропонованих, принаймні 7 COST повних / 
співпрацючих держав-членів  

 анонімний: немає посилання на учасника мережі 
поданих пропозицій 

 мирні цілі 

 дотримуватися кількості слів або сторінок межі 

 писати англійською мовою 

 

«Open Call» для пропозиції- прийнятність 



Online submission tool (e-COST)* 

*www.cost.eu/ecost 



Open Call for proposals - submission 

SECTIONS 

GENERAL FEATURES  Online tool  Expertise needed for Evaluation 

TECHNICAL ANNEX PDF upload 
 MAX 15 Pages 

 Figures and Pictures - Copyright 

REFERENCES 

(optional) 
Online tool  500 words 

COST POLICIES & 

SPECIFIC OBJECTIVES 
Online tool 

 1000 words 

 Excellence and Inclusiveness 
 International Cooperation 

 Industrial Dimension 

NETWORK of 

PROPOSERS  
Online tool 

 Minimum 7 researchers from 7 COST 

Member/Cooperating State (ICT share) 

 Statistical Information used for 

evaluation 



Open Call for proposals - submission 

SECTIONS SUB-SECTIONS 

S&T EXCELLENCE  

 Challenge 

 Objectives 

 Progress beyond the State-of-the-art and 

Innovation Potential  

 Added value of networking  

IMPACT 
 Expected Impact 

 Measures to Maximise Impact 

IMPLEMENTATION 

 Description of the Work Plan 

 Management Structures & Procedures 

 Network as a whole 
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https://www.b2match.eu/mit4ls2017 

https://www.eap-plus.eu/object/call/50 

Дякую за увагу! 


