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COST
• Evropsko sodelovanje v znanosti in tehnologiji - medvladni okvir za sodelovanje raziskovalnih

organizacij iz različnih evropskih držav na področju znanosti in tehnologije, ki omogoča koordinacijo
nacionalno financiranih raziskav na evropski ravni s strani raziskovalnih organizacij samih, ki delujejo
na istem področju ali problemu. Pomaga evropskim raziskovalcem skupno razvijanje svojih idej in
novih pobud na vseh znanstvenih področjih. Deluje od leta 1971.

• Vključuje 36 držav članic in sodelujočo državo Izrael. Slovenija je bila v članstvo sprejeta leta 1992
na podlagi posebne Resolucije, ki jo je Evropska komisija kot koordinator objavila v Uradnem listu
(UL C št. 186/4 z dne 23.07.1992).

• Financira se iz programa Obzorje 2020, 300 mio EUR ( izziv 6 – „Evropa v spreminjajočem se svetu –
vključujoča, inovativna in razmišljujoča družba“ ter “Širjenje odličnosti in širitev sodelovanja“ .
Program ne financira raziskav samih ampak zgolj mreženje.

• Kdo lahko sodeluje v tem programu? Program je vseevropski, pobude gredo od spodaj navzgor,
znanstvena in tehnološka omrežja so odprta za znanstvenike, industrijo in druge deležnike
(akademija, javne organizacije, mala in srednja podjetja, nevladne organizacije, mednarodne
organizacije).

• Ključni mehanizem programa so AKCIJE (trajajo štiri leta, za COST akcijo mora biti najmanj 5 držav
članic COST, navadno je vključenih 22 držav članic, povprečen proračun za akcijo je 130.000 EUR
letno za potovanja in za podporo srečanjem). Akcije vodi UO (MC) ki ga sestavljajo države članice.

• COST akcije financirajo: sestanke (Upravnega odbora, delovnih skupin), kratkoročne znanstvene
misije, delavnice, konference, izobraževalni seminarji, razširjanje rezultatov



STRUKTURA COST



COST in SLOVENIJA

• Obseg našega sodelovanja se je začel bistveno povečevati od leta 1989 dalje, ko se je sodelovanje 
povzpelo na 2/3 celotnega programa in ko smo se po številu projektov približali  največjim in 
najmočnejšim državam članicam COST. 

• V letu 2015 smo bili prisotni v 251 akcijah od skupaj 347. Dober podatek je, da je bilo vključenih 
približno 40%mladih raziskovalcev. V letu 2015 je država iz COST prejela 566.000 EUR ( za udeležbo 
slovenskih predstavnikov na sestankih, delavnicah izobraževalnih seminarjih).

• Podatki za celoten program: 347 potekajočih akcij v 2015, 45.000 evropskih raziskovalcev vključenih 
v program, 18.000 udeležencev  raziskovalcev na začetku kariere, 2550 kratkoročnih znanstvenih 
misij, 4000 vključenih v izobraževalne seminarje.

• Organizacijska struktura v Republiki Sloveniji: Strateške usmeritve, politika in sodelovanje v odboru 
visokih uradnikov (CSO) – MIZŠ (tea.glazar@gov.si) izvedbene aktivnosti, prijave raziskovalcev v 
akcije, upravne odbore, delovne skupine – ARRS kot nacionalna kontaktna točka za COST ( 
mojca.boc@arrs.si).
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SODELOVANJE SLOVENIJE V COST 
AKCIJAH



SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC V COST 
AKCIJAH NA DAN 1.09.2015 (315)



ŠTEVILO  SLOVENSKIH UDELEŽENCEV V 
AKTIVNOSTIH  MREŽENJA



ODSTOTEK SLOVENSKIH
RAZISKOVALCEV NA ZAČETKU KARIERE
V AKCIJAH



SREDSTVA COST IZ AKCIJ ZA 
SLOVENIJO



SESTANKI, IZOBRAŽEVALNI SEMINARJI
IN KRATKOROČNE ZNANSTVENE MISIJE V
SLOVENIJI



KAKO SE VKLJUČITI V POTEKAJOČO 
COST AKCIJO?

Vključite se lahko v katerokoli potekajočo akcijo in sicer:

• Kot član Upravnega odbora (Management Committee, MC) z nalogo upravljanja z akcijo –
kontakt: nacionalni coordinator (ga. Mojca Boc, mojca.boc@arrs.si).

• Kot član delovne skupine (Working Group) z nalogami v znanstvenih aktivnostih akcije –
kontakt: predsedujoči Akcije (Chair Action) in/ali slovenski član Upravnega odbora (MC). 
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KAKO NAJTI TEKOČE AKCIJE?



KAKO NAJTI TEKOČO AKCIJO?



RAZPISI COST AKCIJ

• So navadno 2x letno – naslednji razpis bo zaprt decembra 2016

• Razpis je odprt za vse ideje na vseh področjih znanosti in tehnologije, vključno z 
družboslovnimi znanostmi. Spodbujajo se multi-disciplinarni predlogi. 

• V veljavi je nova procedura predložitve predloga, evalvacije, selekcije in odobritve, t.i SESA 
procedura

• Spletno orodje za predložitev vloge

http://www.cost.eu/participate/open_call



COST ODPRTI RAZPIS


