
COST CA 15122 (ROSEnet) vykdomojo komiteto I-ojo posėdžio (2016-04-05) 

A T A S K A I T A  

 

1. COST biuro darbuotojos pristatė galiojančius teisinius ir finansinius veiklai taikomus reikalavimus bei 

apribojimus. Supažindino su dalyvavimo taisyklėmis, programos galimybėmis, bei kita informacija; 

2. Pagrindinis COST veiklos pareiškėjas trumpai apibūdino būsimos veiklos tikslą, uždavinius, struktūrą, 

darbo grupes ir kitus niuansus. Ši informacija pateikiama viešai platiname memorandume1; 

3. Posėdyje buvo oficialus išrinktas veiklos lyderis (angl. action chair) – Kieran Walsh (Airija) ir jo 

pavaduotojas – Thomas Scharf (Didžioji Britanija); 

4. Veiklos lyderiui pristačius potencialias kandidatūras į darbo grupių lyderius išrinkti šie asmenys (lyderis 

ir pavaduotojas): 

a. Ekonominių aspektų analizės darbo grupė – Michal Myck (Lenkija) ir Jim Ogg (Prancūzija); 

b. Socialinių aspektų analizės darbo grupė – Vanessa Burhol (Didžioji Britanija), pavaduotojas 

neišrinktas; 

c. Paslaugų analizės darbo grupė – Giovanni Lamura (Italija), pavaduotojas neišrinktas; 

d. Bendruomenių/geografinio pasiskirstymo aspektų analizės darbo grupė – Lucie Vidovicova 

(Čekija), pavaduotojas neišrinktas; 

e. Civilinių teisių analizės darbo grupė – Ariela Lowenstein (Izraelis), pavaduotojas neišrinktas. 

5. Išrinktas trumpalaikių strateginių misijų (STSM) koordinatorius – Feliciano Villar (Ispanija); 

6. Išrinkta mokomųjų renginių koordinatorė – Marjaana Seppanen (Suomija); 

7. Išrinktas už sklaidą atsakingas asmuo – Paivi Topo (Suomija); 

8. Išrinktas už stebėjimą ir vertinimą atsakingas asmuo – Constantinos Phellas (Kipras); 

9. Pristatyti potencialūs ne COST šalių partneriai bei jų galimi indėliai; 

10. Aptarta ir balsavimu nustatyta preliminari biudžeto struktūra. 15% nutarta skirti veiklos koordinavimui 

bei administravimui, apie ketvirtį STSM, mokomiesiems ir pan. tipo renginiams. 

11. Veiklos dalyviai pasiskirstė į darbo grupes. Ataskaitos teikėjas dirbs paslaugų analizės darbo grupėje. 

12. Nutarta per metus daryti po du vykdomojo komiteto susitikimus, po vieną darbinį susitikimą, organizuoti 

po vieną mokomąjį renginį. Numatyta kito potencialaus susitikimo data (2016 m. spalis), mokomojo 

renginio data (2017 m. sausis); 

13. Trumpai aptartas potencialių STSM vietų ir temų turinys.  

 

 

 

Rytis Maskeliūnas 

2016 m. balandžio 15 d. 

 

                                                                 
1 COST veiklos CA15122 memorandumas [Interaktyvi nuoroda] [Žiūrėta 2016-04-12] 
http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/CA/Action_CA15122/mou/CA15122-e.pdf 


