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

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

(Management Committee, MC) penktąjį susitikimą, vykusį 2014 m. balandžio 10 d. Prahoje 

(Čekija). 

 

Susitikime dalyvavo 27-ias Europos šalis (COST) ir dvi ne Europos šalis (non-COST: Ukraina ir 

Rusija) atstovaujantys Valdymo komiteto (Management Committee, MC) nariai (iš viso 43 dalyviai), 

COST DC reporteris Prof. Kiril Sotirovski. 

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

susitikimą, pasveikindamas Veiklos Valdymo komiteto narius ir pristatydamas dienos darbotvarkę 

(prisegta atskirame faile). Susitikimo pradžioje dalyviai buvo supažindinti su Belgrade (Serbija) kovo 

25-26 d. vykusios Metinės COST veiklų progreso konferencijos (Annual Progress Conference) 

rezultatais (COST oficialus vertinimas dar nebaigtas); buvo pristatytos ir pakomentuotos naujienos iš 

COST ofiso (nauja renginių organizavimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarka – išlaidų 

kompensavimo forma, nauja skatinama rezultatų sklaidos rūšis – „sklaidos stipendijos“ 

(dissemination stipends), skirtos jaunųjų tyrėjų mobilumui – dalyvavimui tarptautinėse konferencijose 

remti). Trumpai pasidalinta mintimis apie sekančio ataskaitinio laikotarpio (3rd Grant Period, 

prasideda 2014 m. birželio 1 d.) biudžeto planavimą. Trečiaisiais biudžetiniais veiklos metais 

planuojami 2 MC susitikimai, 20 Trumpalaikių mokslinių stažuočių (Short-Term Scientific Missions, 

STSMs; jau pateikta 1 paraiška sekantiems biudžetiniams metams), planuojama skirti dvi „sklaidos 

stipendijas“ jaunųjų tyrėjų išvykoms. Taip pat svarstyta galimybė 2014 metais surengti savaitės 

trukmės mokomuosius kursus (Training Schools) jauniesiems tyrėjams, kurios tema galėtų būti uosio 

in situ ir ex situ apsauga - atsparių uosio genotipų atranka ir dauginimo technologijos (skiepijimas, 

mikrodauginimas. 

2014 m. rugsėjo mėn. planuojamas darbinis MC susitikimas (kartu su darbo grupių susitikimais 

ir ekskursijų diena); siūloma renginio vieta – Palanga (Lietuva), planuojamas dalyvių skaičius – apie 

100. Kalbėta taip pat apie baigiamąją (ataskaitinę) ‚FRAXBACK‘ veiklos konferenciją, siūlyta ją 

surengti 2015 m. pabaigoje Turkijoje, kurios medžiagą (straipsnius, jų santraukas) planuojama 

publikuoti ISI (impact factor) mokslo žurnalo (pvz. „Baltic Forestry“) specialiame, konferencijai 

skirtame numeryje. 

Pasidžiaugta 2013 m. lapkričio 29 d. Londone įvykusio ‚FRAXBACK‘ veiklos dalyvių (atstovų) 

susitikimo su Jungtinės Karalystės ir Airijos miško bei sanitarinės augalų apsaugos pareigūnais, 

tyrėjais ir specialistais (Outreach Event) sėkme. Dr. Richard Buggs perdavė teigiamus renginio 

dalyvių atsiliepimus. Svarstyta galimybė panašų renginį suorganizuoti ir kitose COST šalyse – pvz. 

Vokietijoje, Prancūzijoje ar Ispanijoje.  

Visuotiniu sutarimu pritarta pareiškėjo Natural Resources Canada (Kanada, non-COST šalis) 

įtraukimui į ‚FRAXBACK veiklą‘. 

‚FRAXBACK‘ veiklos tinklapio (www.fraxback.com) progresą pristatė jo administratorius dr. 

Arnaud Dowkiw). 

Tarp kitų klausimų diskutuota apie galimą veiklos dalyvių indėlį rengiant paraišką EU Horizon 

2020 Europos Komisijos programos projektui „ASHELM“. 

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

dalyvavimą ir Čekijos Mendelio universiteto (Brno) mokslo 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. 

http://www.fraxback.com/


 

 

Agenda 
Management Committee Meeting 

 
COST Action FP1103 FRAXBACK 
Hotel Meritum, Prague 10/04/2014 

 
 

 
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 (news: TRRs + dissemination stipends) 
- Status of Action, including participating countries 
- Budget Status, budget planning and allocation process  

5.   Progress report of working groups (delivering deliverables) 
6.   Action planning 

6.1 Annual Progress Conference (preparation and/or feedback from DC: Annual Progress Conference, 
Belgrade 25-26 of March; feedback to come soon & will be distributed) 
6.2 Action Budget Planning 
6.3 Action Planning GP3 (including meetings, STSMs, Training Schools, etc.) 

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 (success in London: RICHARD BUGGS; do we 
need outreach events during GP3? country suggestions) 
9.   Request for new members (Natural Resources Canada) 
10. Promotion of gender balance and of Early Stage Researchers (ESR) 
11. Non-COST country participations 
12. Web news (ARNAUD DOWKIW) 
13. AOB (ASHELM) 
14. Closing 
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