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Lisabonoje 2017 m. balandžio mėn. 6-7 d.
Septintasis 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 2017 m. balandžio mėn. 6-7 d. Instituto Superior Técnico
(IST) in Lisbon, Portugal. Susitikimo darbotvarkė pridėta 1 priede.
Šis susitikimas buvo suderintas su Industrijos diena: Industrial Day – “Printed Electronics and
Solar Cells”, kurios tema betarpiškai siejasi su vykdomos COST veiklos tematika. Tai
padaryta, siekiant praplėsti veiklos tematiką ir horizontus, labiau įsigilinant į industrijos
pasiekimus ir poreikius.
Renginio pradžioje patvirtinta susitikimo darbotvarkė ir patvirtintas penktojo posėdžio,
įvykusio 2016 m. balandžio mėn. 21-22 d. Bratislavoje, protokolas. Pabrėžtina, jog 2016 m.
įvyko tik šis vienas bendras valdymo komiteto narių iš visų šalių posėdis,
Aptartas biudžeto vykdymas 2016 m. ir patvirtintas biudžetas 2017-2018 metams iki šios
COST veiklos pabaigos.
Aptarti atskirų darbo grupių pasiekti rezultatai, įgyvendinant projekte numatytas veiklas.
Konstatuota, jog projektas įgyvendinamas labai sėkmingai tiek moksline, tiek finansine
prasme – tai patvirtina ir atsakingų COST atstovų Briuselyje įvertinimas.
Konstatuota, jog įvyko eilė konkurso būdu finansuojamų jaunųjų mokslininkų trumpalaikių
mokslinių vizitų į projekto partnerių institucijas. Šių projektų dalyviai pristatė pranešimusataskaitas apie įvykusius vizitus ir jų metu gautus mokslinius rezultatus. Informuota apie dar
du likusius šaukimus teikti paraiškas vizitams iki veiklos pabaigos 2018 m. 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 iki šios COST veiklos pabaigos. Numatyti
projekto patikslinimai, padėsiantys geriau įgyvendinti jo tikslus, užbaigiant projektą.
Numatytos kitų COST veiklos valdymo komiteto susitikimų vietos ir preliminarios datos iki
projekto pabaigos. Kitas valdymo komiteto ir darbo grupių susitikimas įvyks 2017 m. spalio
mėn. 18-20 dienomis Maltoje, Malta College of Arts, Science & Technology. Šis susitikimas
bus suderintas su konferencija „10th International Summit on Stability of Organic and
Perovskite Solar Cells” kurios tema betarpiškai siejasi su vykdomos COST veiklos tematika.
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