
COST veiklos FA0904 

Polimerin÷s nanomedžiagos ekologiškoms maisto pakuot÷ms/ 

„Eco-sustainable food packaging based on polymer nanomaterials“ 

 

4-ojo valdymo komiteto pos÷džio, vykusio 2013 m. kovo m÷n. 22 d. Wädenswil (Šveicarija) 

Ataskaita 

 
COST FA0904 veikloje dalyvauja 120 mokslo ir pramon÷s institucijos iš 33 COST valstybių 
narių ir 5 COST nepriklausančių šalių. Valdymo komiteto veikloje dalyvauja savo šalis 
atstovauja 52 asmenys. 
FA0904 veiklos tikslas yra sukurti tarptautinį mokslo ir technologijų tinklą, kurio dalyviai kurtų 
ir tyrin÷tų polimerines nanomedžiagas ekologiškoms maisto pakuot÷ms, šiems tikslams 
naudojant polimerų nanotechnologijos srityje sukauptą mokslo ir pramon÷s potencialą. Tiriamas 
visas tokių pakuočių gyvavimo ciklas: žaliavos ir jų gamyba, produkto sukūrimas, perdirbimas; 
nauji produktai įvertinami sveikatos ir ekologijos požiūriais, numatoma ateities veiklų strategija. 
Sukurtos maisto pakuot÷s užtikrins aukštos kokyb÷s maisto išsaugojimą ir pateikimą vartotojui. 
Darbai atliekami keturiose darbo grup÷se: 1) WG1 Naujų saugių polimerinių nanomedžiagų 
ekologiškoms maisto pakuot÷ms kūrimas; 2) WG2 Naujų perdirbimo technologijų kūrimas, tame 
tarpe, tokių technologijų modeliavimas; 3) WG3 Polimerinių nanomedžiagų ir maisto krizinių 
sąveikų identifikavimo strategijos pl÷tot÷; 4) WG4 Etikos, standartizacijos, mokslo ir visuomen÷s 
sąryšio problemų nagrin÷jimas. 
KTU Chemin÷s technologijos fakulteto Polimerų chemijos ir technologijos katedros mokslininkai 
dalyvauja WG1 ir WG2 darbo grupių veiklose, dr. R. Rutkait÷ yra WG2 grup÷s vicepirminink÷. 
 
2013 . kovo m÷n. 22 d. vykusiame valdymo komiteto pos÷dyje svarstyti šie klausimai: 
1. Pristatyta veiklos FA0904 būkl÷ ir aptarta informacija iš COST biuro apie veiklos planavimą. 
2. Pristatyta veiklos FA0904 ataskaita ir visų 4 darbo grupių ataskaitos. 
3. Pristatytas ir patvirtintas veiklos biudžetas nuo 2013.03.28 iki 2014.03.14 (178,000 eurų, 
veikla baigsis 2014.03.28) 
4. Nutarta, kad kitas valdymo komiteto susirinkimas vyks 2014.02.28 Romoje (Italija). Taip pat 
numatyti 4 darbo grupių susitikimai/seminarai Portugalijoje, Bulgarijoje ir Ispanijoje. 
5. Pristatytas veiklos biudžetas nuo 2013.03.28 iki 2014.03.14 (178,000 eurų, veikla baigsis 
2014.03.28) 
6. Pristatyti trumpalaikių mokslinių vizitų rezultatai bei jų planavimas ateinantiems metams. 
7. Aptartos FA0904 veiklos publikacijos bei rezultatų sklaida. 
8. Aptarti lyčių balanso ir jaunųjų mokslininkų (ESR) dalyvavimo COST veikloje FA0904 
klausimai. 
 
Atstov÷ COST veiklos FA0904 valdymo komitete  dr. Ramun÷ Rutkait÷ 
        Kauno technologijos universitetas 

 
Priedai: 

1. COST veiklos FA0904 seminaro dienotvark÷; 
2. COST veiklos valdymo komiteto pos÷džio dienotvark÷. 



 

 
 



 

 



 


