
 

 

Lietuvos atstovės Letos Dromantienės COST veiklos CA16121 valdymo komitete  

ATASKAITA 

Pirmasis COST veiklos CA16121 valdymo komiteto posėdis 

2017m. kovo 24 d. (10:00 - 17:30h), 149 aveniu Louise, Briuselis, Belgija 

Veiklos pavadinimas: "Nuo dalinimosi link priežiūros: socialinių techninių aspektų 

bendradarbiavimo ekonomikoje analizė" (From Sharing to Caring: Examining Socio-

Technical Aspects of the Collaborative Economy) 

Kovo 24 d.  Briuselyje vyko pirmasis COST veiklos CA16121 valdymo komiteto posėdis, kuriame 

dalyvavo 45 atstovai iš 27 šalių. Tarp jų dalyvavo atstovai iš ne ES šalių Šveicarijos, Norvegijos, 

Izraelio, kurios prisijungė prie šios veiklos. 

Susitikimo metu pirmiausiai visi dalyviai prisistatė bei pristatė savo mokslinius interesus ir motyvus 

dalyvauti COST CA16121 veikloje. COST mokslinis komitetas pristatė bendrą informaciją apie 

COST veiklų politiką ir struktūrą, reikalavimus ir COST veiklų koordinavimą; biudžeto planavimą; 

finansines ataskaitas, mokslinio tinklo valdymą, ir pan. Visi valdymo dalyviai pasirašė sutartis dėl 

procedūrų; dėl COST veiklos vadovaujančio komiteto vidaus taisyklių. 

Buvo išrinkti COST CA16121 veiklos valdymo komiteto pirmininkas, vice-pirmininkas, keturi 

darbo grupių vadovai.  Dr. Gabriela Avram (Airija) buvo vienbalsiai išrinkta COST veiklos 

CA16121 valdymo komiteto pirmininke, o Airija tapo šios COST veiklos sąskaitos turėtoja. 

Posėdyje buvo aptarti pagrindiniai COST veiklos CA16121 tikslai – sukurti veikėjų tinklą 

Europoje, jungiantį mokslininkus, praktikus, bendruomenes ir politinių sprendimų priėmėjus, ir 

išplėtoti bendradarbiavimo ekonomikos modelius / platformas, pagrįstas socialinėmis ir 

technologinėmis idėjomis, bendradarbiavimu bei gerąja praktika siekiant mažinti socialinę atskirtį.  

Projekto paraiškos teikėja Dr. Gabriela Avram pristatė COST CA16121 veiklą remiantis Supratimo 

Memorandumu (Memorandum of Understanding). Buvo aptarti projekto tikslai ir siektini rezultatai 

(projekto Vade Mecum). 

Atkreiptas dėmesys į įterpties ir pranašumų skatinimą užtikrinant lyčių balansą, jaunų mokslininkų 

dalyvavimą, mokslinių stažuočių atlikimą tikslinėse įtraukties šalyse (tai Bosnija-Hercegovina, 

Bulgarija, Kipras, Čekijos Respublika, Estija, Kroatija, Vengrija, Lietuva, Latvija, Liuksemburgas,  

Malta, Juodkalnija,Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Makedonija, Serbija ir 

Turkija.  

Sudarytas COST veiklos CA16121 įgyvendinimo planas; aptartas pirmojo finansinio periodo 

planas: tikslai, uždaviniai ir siektini rezultatai; sklaidos strategija ir planavimas, publikacijos ir kitos 

projekto žinomumą didinančios veiklos. 


