
Nominuotojo Lietuvos atstovo COST veikloje BM 0907 
ANTANO GULBINO, 

Dalyvavimo COST veiklos 0907 Valdymo komiteto posėdyje, 
vykusiame 2013 metų gruodžio 9 dieną, Briuselyje, Belgija, 

ATASKAITA 
 
Posėdžio atidarymas (Dominique Baeten, Veiklos Vadovas). 

• Buvo išklausytas COST Office atstovo Kent Huang pranešimas apie vykdomą COST veiklą. 
Pristatytas COST programos BM0907 biudžetas ir jo panaudojimas. Konstatuota, kad 
budžetas neišnaudotas 100 proc.  

• Diskutuota apie Programos Baigiamąjį susirinkimą. Programa BM0907 baigiasi 2014 metų 
birželio 8 dieną. Nutarta prašyti papildomos COST paramos Finalinės publikacijos 
išleidimui. COST Office atstovai pritare, kad gali būti skirta tokia parama. 

• D.Baeten įsipareigojo pasiūlyti potencialius ekspertus Veiklos Finalinės publikacijos 
įvertinimui. 

 
D.Baeten: šiuo metu Veikloje dalyvauja 17 šalių. Paskutinė prisijungusi šalis – Malta. Diskutuota 
problema – kai kurios šalys (Turkija) dėl vietinių biurokratinių kliūąių negalėjo prisijungti prie 
veklos. Nutarta susidariusią situaciją raportuoti COST būstinei.  
 
T.Giese – Veiklos finansinis atstovas informavo, kad Veiklos vykdymo metu nebuvo išnaudotas 
numatytas biudžetas, tačiau biudžetas yra ir skatinamas naudoti Trumpalaikiams Moksliniams 
Vizitams (STSM). Nutarta skatinti Trumpalaikius Vizitus pakutiniais Veiklos vykdymo metais. 
 
Darbo grupių (WG) veiklos ataskaitos: T.Giese informavo, kad pagrindiniams Veiklos uždaviniams 
dar papildomai surinkta 300 kraujo pavyzdžių iš 7 centrų. Baigiamas “Immunophenotyping” 
projektas. Aptarta iš kurių organų būtų galima gauti papildomos medžiagos Immunofenatipavimo 
tyrimams.   
 
Tinklapio veiklos ataskaita: H.Eibel nurodė, kad 2012-2013 metais tinklapio lankomumas padidėjo 
60 proc. Diskutuota, ar verta išlaikyti tinklapį po Veiklos pabaigos. Galutinis sprendimas 
nepriimtas. 
 
Aptarti Veiklos planai 2014 metams: 

• T.Giese pristatė, kad Imunotipavimo Grupės susirinkimas planuojamas Briuselyje 2014 
metų Vasario mėnesį.  

• R.Uibo pristatė Būsimos Mokslo stovyklos (Talinas, 2014 Balandžio mėn.) numatomą 
veiklą. Pristatyta programa, lektoriai. Nutarta, kad Stovykloje turėtų būti pristatomi ir 
dalyvių mokslinio darbo erezultatai (stendinių pranešimų forma). Nutarta, kad Stovykloje 
bus kviečiami dalyvauti po 3-4 studentus iš Veikloje dalyvaujanąių šalių.  

• Baigiamasis Veiklos susirinkimas: Nutarta, kad baigiamąjį ataskaitinį susirinkimą surengti 
2014 metų Gegužės 28 dieną. R.Pujoll pasiūlė susirinkimą surengti Barselonoje, kur bus 
pristatyta visa Veiklos ataskaita.  

• Pristatytas Horizon 2020 kvietimas teikti paraiškas. Nutarta tęsti virtualias diskusijas 
įvertinant galimybes teikti paraiškas.  

 
 


