
 

Ataskaita apie COST Veiklos FP1206 “European mixed forests. Integrating Scientific 

Knowledge in Sustainable Forest Management (EuMixFor)”  Valdymo komiteto (MC) 

trečiąjį susitikimą, vykusį 2015 m. spalio 30 d. Brašove (Rumunija). 

 
Susitikime dalyvavo keturiasdešimt septyni 23-jų šalių (iš 31-os COST šalies) Valdymo komiteto 

nariai (74 % dalyvaujančių šalių).  

 

Veiklos Valdymo komiteto vadovas (MC Chair) Dr. Andres Bravo-Oviedo (Ispanija) atidarė 

susitikimą ir pristatė susitikimo darbotvarkę. Susitikime buvo pristatytas praėjusio MC susitikimo 

darbinis protokolas bei įvairūs reikalai, susiję su pastarojo susitikimo nutarimais, COST FP1206 

veikla bei COST programos eiga. 

Aptartas Veiklos statusas bei veikloje dalyvaujančios šalys (31 COST (naujai priimta 

Juodkalnija 2015 m. patvirtinta COST šalimi), 4 non-COST (Turkija, Alžyras, Marokas ir Ukraina) ir 

4 šalys partnerės (JAV, Kanada, Kosta Rika, Argentina) bei pranešta apie naujai patvirtintą dar vieną 

veiklos narę - Izraelį, Veiklos biudžeto būklė ir pasikeitimai pagal naujuosius COST H2020 

finansinės atsiskaitomybės reikalavimus, trumpalaikių mokslinių stažuočių (Short-Term Scientific 

Missions, STSMs) būklė, eiga ir naujos paraiškos bei paraiškų vertinimo specifika. Taip  pat aptartas 

dalyvių lyčių ir ankstyvos stadijos tyrėjų (Early Stage Researchers, ESR) balansas Veikloje ir 

atskirose darbo grupėse.  

Valdymo komiteto vadovas pristatė atnaujintą veiklos puslapį ir pakvietė kiekvienos šalies 

nuotraukas, iliustruojančias mišriuosius miškus, kad jomis būtų galima papildyti puslapio 

fotogaleriją, bei nurodė, kokie duomenys turi būti pridėti prie siunčiamų nuotraukų. Taip pat VK 

vadovas atsiskaitė už pastarojo meto informacijos platinimą. Dėl pasikeitusios finansavimo tvarkos 

nebebuvo įmanoma atspausdini planuose numatytų lankstinukų ir šalių ataskaitos, be to, pastaroji 

buvo nukelta į kitą granto periodo ketvirtį. Valdymo komiteto buvo paprašyta informavimo apie 

veiklą biudžeto dalį perkelti į , trumpalaikių mokslinių stažuočių (Short-Term Scientific Missions, 

STSMs) biudžeto eilutę bei galimybę padidinti dalyvių skaičių paskutiniame Veiklos susitikime 

Varšuvoje, kadangi tokį perkėlimą leidžia dabartinės finansavimo nuostatos. Informacijos sklaida 

apie veiklą buvo įkelta į socialinius tinklus, tokius kaip twitter (@eumixfor) ir Google +. Pateikta 

ataskaita apie kitą informacijos sklaidą, tame tarpe ir su veikla susijusias publikacijas, priminta, 

kad kiekvienoje Veiklos šalyje tokia sklaida turėtų būti vykdoma. Suplanuota tolimesnė Veiklos 

rezultatų sklaida iki Veiklos pabaigos. 

Pateiktos atskirų darbo grupių veiklos ataskaitos. Numatyti ir patvirtinti naujų susitikimų 

vietos ir laikas:  

 1 DG susitikimas dėl transektų tyrimų (Getingenas, Vokietija, vasario mėn.)  

Mokslo komiteto susitikimas (Lundas, Švedija, kovo mėn.) 

2 ir 3 DG susitikimas ir seminaras (Palencija, Ispanija) 

1 DG susitikimas (Belgija) 

Valdymo komiteto ir darbinių grupių susitikimas bei finalinė konferencija (2016 m. 

rudenį, vieta derinama) 

Mokomieji kursai (vieta ir laikas derinami) 

Naujų paraiškų iš COST šalių ar Near Neigbour non-COST Countries (NNC) nebuvo, 

tačiau gautas prašymas patvirtinti naują šalį partnerę – Indoneziją  

 

 

Dr. Jurga Motiejūnaitė,  

Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas,  

COST Veiklos FP1206 (EuMixFor) Valdymo komiteto (MC) narė. 

 


