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A tudományos és műszaki kutatások terén folytatott európai együttműködés (COST)

(2007/C 169/09)

A COST összekapcsolja a különböző országokban meghatározott témákon dolgozó kutatókat és szakértőket.
Értekezletek, konferenciák, rövid távú tudományos csereprogramok és tájékoztató tevékenységek támogatá-
sával pénzügyileg hozzájárul a nemzeti finanszírozású tevékenységek hálózatba szervezéséhez. A COST tehát
magát a kutatást NEM finanszírozza. Jelenleg több mint 200 tudományos hálózat (cselekvés) részesül támo-
gatásban.

A COST Európa tudományos, technológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi fejlődéséhez hozzájáruló
cselekvésekre irányuló ajánlatokat vár. Különösen várják a más európai programokat előrejelző és/vagy a
kezdő kutatók által kezdeményezett ajánlatokat.

Az európai kutatók közötti szorosabb kapcsolatok kialakítása alapvető jelentőségű az Európai Kutatási
Térség (EKT) kiépítése tekintetében. A COST az új, innovatív, interdiszciplináris és széles körű kutatási háló-
zatokat ösztönzi Európában. A COST-tevékenységeket kutatócsoportok végzik az európai tudományos kivá-
lóság kiépítéséhez szükséges alapok erősítése érdekében.

A COST kilenc átfogó területen szerveződik (biomedicina és molekuláris biotudományok; kémiai és moleku-
láris tudományok és technológiák; Földrendszer-tudományok és környezetgazdálkodás; élelmezés és mező-
gazdaság; erdészet, valamint a kapcsolódó termékek és szolgáltatások; az egyén, a társadalom, a kultúra és
az egészség; információs és kommunikációs technológiák; anyagok, fizikai és nanotudományok; közlekedés
és városfejlesztés). Az egyes területek tervezett tartalmának leírása a www.cost.esf.org oldalon elérhető.

Az ajánlattevőknek témájukat valamely területhez kell kötniük. A COST a nem egyetlen területhez illeszkedő,
interdiszciplináris ajánlatokat is fogadja, ezek elbírálására külön kerül sor.

Az ajánlatoknak legalább öt COST-ország kutatóit kell magukban foglalniuk. Évente, rendesen 4 éven
keresztül, 100 000 EUR körüli pénzügyi támogatás várható.

Az ajánlatok elbírálása két szakaszban történik. A www.cost.esf.org/opencall weboldalon rendelkezésre álló
on-line mintanyomtatvány felhasználásával benyújtandó előzetes ajánlatoknak (legfeljebb 1 500 szó/3 oldal)
rövid áttekintést kell adniuk az ajánlatról és annak tervezett hatásáról. A COST támogathatósági felté-
teleinek nem megfelelő (pl. kutatásfinanszírozást igénylő) ajánlatokat kizárják. A támogatható ajánlatokat a
www.cost.esf.org oldalon közétett szempontok alapján a megfelelő terület szerinti bizottság értékeli. A
legjobb eredményt elérő előzetes ajánlatokat tevők felkérést kapnak a teljes körű ajánlat benyújtására. A teljes
körű ajánlatokat a www.cost.esf.org/opencall weboldalon található értékelési kritériumok alapján szakértői
értékelésnek vetik alá. Döntéshozatalra általában a benyújtási határidőtől számított hat hónapon belül kerül
sor, és a cselekvések várhatóan az ezt követő három hónapon belül megkezdődnek.
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Az előzetes ajánlatok benyújtási határideje 2007. szeptember 30. Hozzávetőleg 75 teljes körű ajánlatot
kérnek benyújtásra, amelyből körülbelül 25 új cselekvés kerül végső kiválasztásra.

A teljes körű ajánlatok benyújtására vonatkozó felkérésre 2007. november 10-ig, 2008. február 15-i
határidővel kerül sor, míg a döntések meghozatala 2008 júniusában várható.

Az ajánlattevők tájékoztatás és útmutatás céljából kapcsolatba léphetnek nemzeti COST-koordinátorukkal
(CNC) – lásd a www.cost.esf.org/cnc weboldalt.

Az ajánlatokat on-line kell benyújtani a COST Hivatal weboldalán.

A COST koordinációs tevékenységéért az EU KTF keretprogramjából pénzügyi támogatásban részesül. Az
Európai Tudományos Alapítvány (ESF) által irányított, és a COST végrehajtói szerepét betöltő COST Hivatal
biztosítja a COST-területek és -tevékenységek tudományos titkárságát.

2007.7.21.C 169/28 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


