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ATASKAITA 

MC ketvirtame posėdyje dalyvavo COST veiklos administratorė dr. Anita Silmbrod, posėdžiui 

pirmininkavo Valdymo komiteto pirmininkas dr. M. Jansen. 

Pirmiausia buvo pasveikinta nauja ne COST šalis narė - Turkija.  

Buvo supažindinta su paskutiniojo 3-čiojo MC posėdžio, įvykusio Kopenhagoje 2012 m. vasario 

3d. veiklos rezultatais.  

MC pirmininkas aptarė 2-ųjų metų programą, kurią sudarė 5 teminės konferencijos, 1 seminaras, 1 

MC narių posėdis. Antraisiais metais bent vienas MC narys (viso 141 narių) iš 22 šalių dalyvavo 

bent viename COST FA0906 posėdyje. Pasidžiaugta geru narių dalyvavimu organizuojamuose MC 

posėdžiuose.  Buvo suorganizuotos 9 STSM (trumpalaikės mokslinės) stažuotės, kurių trukmė  nuo 

1 iki 2-jų savaičių. Su stažuočių rezultatais galima susipažinti UV4Growth tinklapyje. Paskutinė 2012 

metų konferencija įvyko Glazge, liepos mėnesį.  Apsvarstytas 2-ųjų metų biudžetas, 2012 metams 

buvo skirtas  100,350 € biudžetas, išlaidos siekė tik 100,348.85 €. Tai šiek tiek sutaupyta lėšų. Dėl 

sutaupytų lėšų galima buvo daugiau pakviesti studentų į TG1 mokyklą Malagoje.  Pilnai įvykdyta 

užsibrėžta 2012 metų COST FA0906 programa.  

Aptarti tolimesni 2013 metų projekto vykdymo planai, būsimi susitikimai, koferencijos, bei 

biudžeto projektas. Pasidžiaugta, kad dalyvių COST FA 0906 (UV4Growth) veikloje skaičius 

išaugo nuo 142 (1-ieji metai), 180 (2-ieji), iki 255 (3-ieji metai). Ne COST šalys yra Naujoji 

Zelandija, Ukraina ir Australija. 

2013 metams suplanuotos mokyklos Kelne (Vokietija), Salonikuose (Graikija), Miunchene 

(Vokietija) ir viena metinė konferencija Mikulove (Čekijos Respublika), numatytos 8-ios STSM 

(stažuotės). Persvarstytos WG2, WG3 ir WG4  grupių būsimų susitikimų vietos, datos, veiklos 

planai. Sukurta Arabidopsis eksperimentinė grupė, kuri turės vieną susitikimą 2013m. gegužės mėn.  

Veikianti trans europinio Vynmedžio lapų grupė planuoja antrąjį posėdį, susitarta dėl datos. 

Patvirtinta Phytochemical mokyklos laikas ir trukmė. Aptarti EU-Horizont 2020 grupės planai ir 

susitikimo vieta. Pirmininkas pasidžiaugė, kad 4 mokymo renginiai per vienerius metus yra 

išskirtinis šios veiklos pasiekimas, o tai rodo UV4 Growth veiklos sėkmę.  



Tretieji biudžetiniai metai rodo, kad lėšos bus sutaupytos, kurias bus galima panaudoti 

konferencijos dalyvių kelionės išlaidoms. Veiklos vadovas M. Jansenas pasidžiaugė veiklos sėkme. 

Aptarta veiklos strategija 4-iems metams. Ruošiamas memoramdumas UV4Growth, yra nedidelių 

spragų, reikia papildyti skyrių, susijusį su kenkėjais ir ligomis, toliau tęsti trumpalaikių vizitų 

programą ir plėtoti mokslinius ryšius, ruošiant grupės EU-Horizont 2020 veiklą. Numatytas 

biudžetas ketvirtiems metams, toks kaip ir trečiųjų metų. Aptartas MC veiklos posėdžio  ir 

konferencijos vieta Liublianoje (Slovėnijoje). Prof. Alenka Gaberščik supažindino, kur vyks metinė 

tarptautinė konferencija, nurodydama preliminarias datas ir laiką. Darbo WG2, WG3 ir WG4 grupių 

vadovai trumpai supažindino su nuveiktu darbu ir planais. MC patvirtino preliminarią darbo 

programą už 4-uosius metus, įskaitant tikslinį 2013 m. biudžetą.  

Metinėje COST veiklos FA0906 konferencijoje, įvykusioje 2013 m. balandžio 16-17 d. Mikulove 

(Čekija) skaityti  žodiniai pranešimai:  

R. Vyšniauskienė. Stimulation of UV-B irradiation on SOD activity in different plants species. 

V. Rančelienė. Effect of supplemental UV-B radiation on leaflet meristematic cells of Crepis 

capillaris (L.) Wallr. 

Plačiau su COST veikla FA0906 “UV-B radiation: A specific regulator of plant growth and 

food quality in a changing climate (UV4growth) galima susipažinti tinklapyje: 

http://www.ucc.ie/en/uv4growth/ 
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