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Podanie návrhu novej COST akcie  
 

• výskumný pracovník má tému, ale neexistuje k nemu vhodná COST akcia – podanie nového 
návrhu 

 Nie je nevyhnutné , aby v tejto fáze mala téma už formu rozpracovaného projektu 

 Avšak v prípade schválenia návrhu novej COST Akcie, je už potrebné doložiť Národnému 
koordinátorovi COST za SR vyhlásenie štatutárneho zástupcu potvrdzujúce, že projekt (v 
danej téme alebo v oblasti výskumu ) je financovaný na národnej úrovni  (KEGA, VEGA, 
APVV.....) resp. z iných zdrojov (štrukturálne fondy, cezhraničná spolupráca - INTEREG, 
zahraničné programy - HORIZONT EUROPE...)  
 

• podanie návrhu novej COST akcie  : cez e-COST systém  po zverejnení  výzvy na predkladanie 
nových COST akcií tzv. OPEN CALLS, ktoré sú zverejňované 2x ročne (jar a jeseň ). Návrh musí byť 
anonymný : nesmie obsahovať žiadne priame ani nepriame odkazy na ľudí a / alebo inštitúcie 
patriace do siete navrhovateľov(konzorcia) 
 

• návrh podáva Hlavný navrhovateľ v mene siete navrhovateľov (predkladateľov) = konzorcia : 

− z minimálne 7 členských štátov COST alebo Kooperujúcich krajín (Izrael), z čoho minimálne 
štyri (50%) musia spadať do skupiny tzv. Cieľových krajín (Inclusiveness Target Countries) 
(viď. COST Krajiny) 

− zaregistrovaných v e-COST profile a špecifikujúcich ich vedeckú odbornosť 
 

• Formulár návrhu novej COST Akcie sa skladá z nasledovných sekcií : 

 General Features  

 Technical Annex 

 References  

 COST Mission, Policy and rules  

 Network of Proposers  
 
Všetky sekcie sa vypĺňajú online s výnimkou „Technical Annex“,ktorý je prístupný na 
http://www.cost.eu/technical_annex_template 

 

• Vyhodnotenie, výber a odsúhlasenie návrhov nových COST akcií 

• Zverejnenie zoznamu nových COST akcií na web stránke COST (dva krát ročne, jar a jeseň). 
Priemerne sa schvaľuje 40 nových návrhov 

• Podpísanie/akceptácia Memoranda o porozumení  (Memorandum of Understanding  - MoU) 
potvrdenie o participácii na COST akcii  -  minimálne 7 krajín. Obsah memoranda : štruktúra, ciele 
a stratégia COST akcie 

• Prvé stretnutie Riadiaceho výboru (Action Management Comitee  –  Action MC) =  zástupcov 
krajín (delegátov) prihlásených do COST Akcie (maximálne dvaja z každej krajiny) – sú nominovaní 
národným koordinátorom COST 

• Za začiatok COST akcie sa považuje termín prvého stretnutia Riadiaceho výboru. Prvé stretnutie je 
vždy organizované a financované COST Asociáciou v Bruseli. 

• Podpis  Grantovej dohody  (Action Grant Agreement - AGA)  - medzi Držiteľom grantu (inštitúcia, 

nie jednotlivec)  a COST Asociáciou 
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