
Vaidoto Lygio ataskaita apie COST Veiklos FP1103 “Fraxinus dieback in Europe: elaborating 

guidelines and strategies for sustainable management; FRAXBACK)” Valdymo komiteto 

(Management Committee, MC) antrąjį susitikimą, vykusį 2013 m. kovo 7-8 d. Braunšveigo 

Technologijos universitete (Braunšveigas, Vokietija). 

 

Susitikime dalyvavo 25 Europos šalis atstovaujantys Valdymo komiteto (Management Committee, 

MC) nariai (iš viso 41 dalyvis). 

Veiklos Valdymo komiteto vadovas (MC Chair) Dr. Rimvydas Vasaitis (Švedija) atidarė 

susitikimą, pasveikindamas Veiklos Valdymo komiteto narius ir pristatydamas dienos darbotvarkę 

(prisegta atskirame faile). Toliau buvo aptartas vykdomos ‚FRAXBACK‘ veiklos progresas, metinio 

biudžeto ir Trumpalaikių mokslinių stažuočių (Short-Term Scientific Missions, STSMs) 

įgyvendinimas ir projekto veiklų atitikimas patvirtintam planui. Pažymėta, kad iki pirmųjų finansinių 

metų pabaigos bus siekiama pilnai išnaudoti turimą biudžetą, ko pasiekti leistų papildomo MC 

susitikimo organizavimas. Pasiūlyta šį susitikimą organizuoti Dubline (Airija) besibaigiant 

einamiesiems finansiniams metams (gegužės mėn.). Per pirmuosius veiklos finansinius metus 

inicijuotos ir pabaigtos 3 Trumpalaikės mokslinės stažuotės (STSM), dar dvi vyksta šiuo metu ir 

viena netrukus prasidės. Tai iš esmės atitinka COST reikalavimus veiklai. Visgi ateityje bus siekiama 

dar aktyviau skatinti jaunų mokslininkų mobilumą ir tarptautinius mainus. 1-os ir 3-os Darbo grupių 

(Woking Groups, WGs) lyderiai Prof. Barbara Schulz (Vokietija) ir Dr. Jens-Peter Skovsgaard 

(Švedija) pristatė atitinkamų grupių darbo progresą. Ryšium su aktyvios mokslinės karjeros pabaiga 

1-os Darbo grupės (WG1) lyderė Prof. B. Schulz toliau šiai darbo grupei vadovauti pasiūlė Prof. Jan 

Stenlid (Švedija). WG1 lyderiu Prof. J. Stenlid paskirtas visuotiniu sutarimu. 

Antroje susitikimo dalyje Veiklos Valdymo komiteto vadovas Dr. R. Vasaitis vedė diskusiją apie 

tolimesnį (ateinančių finansinių metų) ‚FRAXBACK‘ Veiklos planavimą: numatomą biudžetą, jo 

sandarą; antraisiais finansiniais Veiklos metais planuojamų MC/WGs susitikimų detalių – galimo 

dalyvių skaičiaus, preliminaraus biudžeto. Nutarta sekantį MC posėdį organizuoti Dubline (Airija) 

š.m. gegužės mėn. pradžioje, datas tikslinant vėliau pateikiamos apklausos metu. Visuotiniu sutarimu, 

atsakinguoju asmeniu paskirtas Prof. Gerry Douglas (Airija). 2013 m. rugsėjo 4-6 dienomis 

planuojamas jungtinis MC/WGs susitikimas – seminaras Malmėje (Švedija), kurio tema „Frontiers in 

ash dieback research“. Susitikimą pavesta organizuoti WG3 lyderiui Dr. Jens-Peter Skovsgaard 

(Švedija). 

Toliau kalbėta apie Trumpalaikių mokslinių stažuočių (STSMs) organizavimą, jaunimo 

mobilumo skatinimo perspektyvas; pabrėžta, kad MC nariams reikia kuo aktyviau viešinti šią 

galimybę tarp jaunųjų tyrėjų savo institucijose. Kalbėta apie naujų narių paraiškas prisijungti į Veiklą 

(gautos Albanijos ir Makedonijos paraiškos). Tarp kitų klausimų daug dėmesio skirta kelionių išlaidų 

apmokėjimui, aptarti konkretūs atvejai. 

Susitikimo pirmininkas Dr. R. Vasaitis uždarė susitikimą padėkodamas MC nariams už aktyvų 

dalyvavimą ir Braunšveigo Technologijos universiteto darbuotojams už pagalbą organizuojant šį 

renginį. 

 

 

Dr. Vaidotas Lygis, 

Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, 

COST Veiklos FP1103 “Fraxinus dieback in Europe: elaborating guidelines and strategies for 

sustainable management; FRAXBACK)” Valdymo komiteto (MC) narys. 
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0.   Welcome to participants 

1.   Adoption of agenda 

2.   Minutes of last meeting 

3.   Matters arising 

4.   Report from the COST Office 

- News from the COST Office 

- Status of Action, including participating countries 

- Budget Status, budget planning and allocation process 

5.   Progress report of working groups 

6.   Action planning 

6.1 Annual Progress Conference (preparation and/or feedback from DC) 

6.2 Action Budget Planning 

6.3 Action Planning (including meetings) 

6.3.1 Location and date of next meeting 

6.3.2 Long-term planning (including anticipated locations and dates of future meetings) 

7.   STSM status, applications 

8.   Publications, dissemination and outreach activities 

9.   Request for new members 

10. Promotion of gender balance and of Early Stage Researchers (ESR) 

11. Non-COST country participations 

12. Web news 

13. AOB 

14. Closing 

 

 


