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Ketvirtasis COST MP1307 veiklos „Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling 
degradation mechanisms of Organic Solar Cells by complementary characterization 
techniques (StableNextSol)“ („Stabilioji naujos kartos fotovoltaika: organinių saulės elementų 
degradacijos mechanizmų atskleidimas papildančiais tyrimo metodais“) valdymo komiteto ir 
darbo grupių susitikimas įvyko 2015 m. spalio mėn. 19-20 d. Vilniaus universiteto senato 
salėje.  

Renginį organizavo COST MP1307 veiklos valdymo komiteto Lietuvos atstovas prof. habil. 
dr. Vaidotas Kažukauskas. Susitikimo darbotvarkė pridėta 1 priede. 

Renginio pradžioje patvirtinta susitikimo darbotvarkė ir patvirtintas ketvirtojo posėdžio, 
įvykusio 2015 m. gegužės mėn. 11-12 d., Lilyje (Prancūzija), protokolas. 

Aptartas biudžeto vykdymas 2015 m. ir patvirtintas biudžetas 2016 m.  

Aptartos ilgalaikio planavimo strategijos ir biudžeto gairės. Numatytos projekto rezultatų 
sklaidos priemonės. Pastebėta, jog padidėjus projekto dalyvių šalių ir narių, nebeišlaikomas 
lyčių lygybės principas, todėl būtina į tai atsižvelgti ateityje.  

Kostatuota, jog jau įvyko eilė konkurso būdu finansuojamų jaunųjų mokslininkų trumpalaikių 
mokslinių vizitų į projekto partnerių institucijas. Šių projektų dalyviai pristatė pranešimus-
ataskaitas apie įvykusius vizitus ir jų metu gautus mokslinius rezultatus. 2015 metų kvietimo 
teikti paraiškas metu nesulaukta pakankamo paraiškų skaičiaus pagal esamą biudžetą. Todėl 
likusiai daliai biudžeto paskelbtas naujas konkursas 2016 m. pradžioje. Vizitai turi įvykti iki 
2016 m. gegužės mėn., kai baigsis finansiniai projekto metai. Numatyta šią veiklą tęsti ir 
toliau. Taisykles galima rasti puslapyje: http://stablenextsol.eu/activities/short-term-scientific-
missions/. 

Aptarti jau pasiekti projekto moksliniai rezultatai ir tolimesnio bendradarbiavimo planai ir 
numatomi bendri darbai. Veiklos darbo grupių vadovai pristatė savo veiklos vizijas, 
strategijas ir bendradarbiavimo perspektyvas. Pastebėta, kad kiek vėluojama vykdyti 
numatytas veiklas ir tai susiję su didelio bandinių skaičiaus paskirstymo tarp įvairių grupių 
logistikos sunkumais. Todėl numatyti projekto patikslinimai, padėsiantys geriau įgyvendinti 
jo tikslus. 

Numatytos kitų COST veiklos valdymo komiteto susitikimų vietos ir preliminarios datos iki 
projekto pabaigos. Kitas valdymo komiteto ir darbo grupių susitikimas įvyks 2016 m. 
balandžio mėn. 19-22 dienomis Bratislavoje, Slovakijoje. Šis susitikimas įvyks iškart po 
Slovakijos atstovų surengtos konferencijos “New trends in solar cells 2016″, kurios tema 
betarpiškai siejasi su vykdomos COST veiklos tematika. 
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