
 
 

COST Action FP1104 (New possibilities for print media and packaging – 

combining print with digital) 

 

COST Veiklos FP1104 (Naujos galimybės spaudai ir pakavimui  – spaudos ir 

skaitmenos derinimas) 

 
 

 

COST Action FP1104 Valdymo komiteto (Management Committee, MC) posėdžio, įvykusio 2015 m. 

kovo  mėn. 27  dieną Zagrebe, Kroatija.    
 

 

ATASKAITA 

 

 

2015m. kovo 26 - 27 dienomis vyko COST Action FP1104 seminaras. (Seminaro programa pridedama 

priede).   Seminarui pasibaigus buvo šaukiamas Valdymo komiteto posėdis. 

 

COST Action FP1104 Valdymo komiteto  posėdyje dalyvavo 24 Europos šalių atstovai, Izraelio 

atstovas, COST Centrinio valdymo būstinės atstovė dr. Fatima Bouchama.  

 

Vedančioji  paskelbė COST Action FP1104 Valdymo komiteto (Management Committee, MC) posėdį 

atidarytu. 

 

Posėdžio metu aptarta: 

 

Dalyvaujančių sveikinimas. Įžanginis žodis. 

 

Patvirtintas vykęs  Zagrebo seminaras. Pateikta trumpa informacija apie dalyvius. 

  

Pateikta paskutinio vykusio susirinkimo (Swansea, UK)    pastabų ir sprendimų 

vykdymo eiga. Pastebėta, kad  tęsiamas  Veiklos internetinio saito atnaujinimas. 

 

Pastebėta, kad  STSM (Short-Term Scientific Mission) vyksta pastoviai  -planuojama apie 5 STSM per 

metus. Baigiantis 3-tiems metams bus vykdomas vienas STSM; galimas dar vienas papildomas grantas 

  

Bendradarbiavimas tarp Veiklos narių nusistovėjo: numatoma pristatyti tikimus rezultatus  Helsinkio 

susitikime (Leopoldinos grupė, Hybrid show, gamybos rinkos apžvalga; stalo žaidimo pristatymas, …). 

Numatoma daugiau jaunų tyrėjų Helsinkio susitikime. 

 

Veiklos finansinė padėtis atitinka numatytus planus. 

  

Gamybos įmonių susitikimai  - 4 iš planuotų įvyko;  dar vienas ruošiamas vasaros metu. 

 

  



 
 

Ketvirtų veiklos  metų  biudžetas derinamas;  (ketvirti metai nepilni – skiriama kiek mažiau pinigų). 

Bus finansuojami STSM ir vasaros mokyklos (Swansea spausdintos elektronikos ) pravedimas; 

susitikimai su pramonės atstovais. 2016 metais numatomas tik baigiamasis Veiklos MC susitikimas    

Briuselyje. 

 

COST Administracijos inicijuotus pakeitimus pristatė dr. Fatima Bouchama. 

 

Peržvelgti sektini MoU (memorandum of understanding ) tikslai. Tai papildomai bus  akcentuojama 

galutinėje Veiklos susitikime Helsinkyje.  

 

Prisatytos WG vystomos veiklos eigos ir apibendrinimai. Tikimasi daugiau rezultatų Helsinkio  

susitikime. 

  

Sekantis Veiklos seminaro ir MC narių susitikimo data ir vieta : rugsėjo 7  - 9 dienomis, 2015,  

Helsinki, Suomija. Kartu vyks  IARIGAI (The International Association of Research Organizations for 

the Information, Media and Graphic Arts Industries)  konferencija. 

 

Apibendrintas įvykęs MC susirinkimas. Paskelbta COST Action FP1104 Valdymo komiteto 

(Management Committee, MC) posėdžio pabaigą.    
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Priedas. Seminaro programa 

 



 
 

 

 

 

 

 


