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

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

(Management Committee, MC) septintąjį susitikimą, vykusį 2015 m. balandžio 16 d. 

Dubrovnike (Cavtat, Kroatija). 

 

Susitikime dalyvavo 28 Europos šalis (COST) ir tris ne Europos šalis (non-COST: Ukraina, 

Juodkalnija ir Rusija) atstovaujantys Valdymo komiteto (Management Committee, MC) nariai (iš viso 

49 dalyviai). 

Veiklos ir jos Valdymo komiteto vadovas (Action & MC Chair) Dr. Rimvydas Vasaitis (Švedija) 

atidarė susitikimą, pasveikindamas MC narius ir pristatydamas dienos darbotvarkę (prisegta atskirame 

faile); jai vienbalsiai pritarta. Susitikimo pradžioje taip pat vienbalsiai pritarta praėjusio MC 

susitikimo protokolui. Dr. R. Vasaitis pabrėžė, kad veikla iš esmės yra įgyvendinama sėkmingai, 

pilnai atsakant į visus išsikeltus uždavinius; be to, veikla „FRAXBACK“ yra viena gausiausių dalyvių 

(COST šalių-narių ir ne COST šalių) skaičiumi. Visi inicijuoti veiklos biudžeto pakeitimai aprobuoti 

COST ofiso pareigūnų, biudžetas naudojamas tinkamai, pagal planą. Pakomentuotas trumpalaikių 

mokslinių stažuočių (Short-Term Scientific Missions, STSMs) įgyvendinimas: ataskaitiniai metais 

įgyvendintos septynios stažuotės, sekančiais metais planuojamos dar aštuonios (jau yra gautos 

penkios naujos paraiškos). Pasidžiaugta, kad tarp veiklos dalyvių užtikrintas lyčių balansas, dalyvauja 

nemažai jaunųjų tyrėjų (ESR).  

Pristatytos ir pakomentuotos naujienos iš COST ofiso (naujas sutrumpintas COST veiklų 

įgyvendinimo aprašas (COST Vademecum), kai kurie renginių organizavimo ir kelionės išlaidų 

apmokėjimo tvarkos niuansai), pateikta informacija apie darbo grupių (WG) veiklos progresą 

(moksliniai rezultatai, jų sklaida: moksliniai ir populiarūs straipsniai, kitos masinio informavimo 

priemonės; ir informacinių renginių organizavimas). Pristatytas ir pakomentuotas sekančiam 

ataskaitiniam laikotarpiui planuojamas veiklos biudžetas, jam pritarta. Nemažai dėmesio diskusijose 

skirta veiklos rezultatų viešinimui (ypač adaptuojant sukauptą tyrimų medžiagą, rekomendacijas 

tikslinėms grupėms – miškininkams, gamtosaugininkams); siūlyta apie vykdomą veiklą 

„FRAXBACK“ ir jos rezultatus paskelbti internetiniame Wikipedia puslapyje, veiklos rezultatų 

pagrindu sukurti taikomojo pobūdžio filmuką, jį paskelbiant „Youtube“ paskyroje. Šiems siūlymams 

iš esmės pritarta. Atskirose šalyse veiklos rezultatų sklaida ir viešinimas gana aktyviai vykdomas per 

populiariąją miškininkų spaudą, apie sprendžiamas problemas pasisakant nacionalinėse viešojo 

informavimo priemonėse. Šiais metais inicijuota nauja veiklos rezultatų sklaidos rūšis – „sklaidos 

stipendijos“ (dissemination stipends), skirtos jaunųjų tyrėjų mobilumui (dalyvavimui tarptautinėse 

konferencijose), kuriomis pasinaudojo du jaunieji tyrėjai. Daug diskutuota apie baigiamąją veiklos 

publikaciją (Final Action Publication) – numatomą parengti knygą ir jos turinį, paprašyta visų šalių 

indėlio ir aktyvaus dalyvavimo rengiant šią publikaciją. Taip pat siūlyta kaip COST publikacijas 

rengti mokslinius straipsnius (ypač apžvalginius) teikiant juos į žurnalų „Forest Pathology“ arba 

„Baltic Forestry“ specialiuosius, „FRAXBACK“ veiklai skirtus, numerius. 

Baigiamąją veiklos konferenciją pasiūlyta surengti 2016 m. kovo mėn. Jūrmaloje (Latvija); kartu 

planuojamas ir darbinis MC susitikimas (kartu su darbo grupių susitikimais); šiam siūlymui pritarta. 

Nuo praėjusio MC susitikimo naujų paraiškų prisijungti į šią veiklą negauta. Tarp kitų klausimų 

diskutuota apie veiklos dalyvių indėlį rengiant paraišką EU Horizon 2020 Europos Komisijos 

programos projektui „ASHELM“. 

Baigdamas susitikimą, Dr. R. Vasaitis padėkojo MC nariams už aktyvų dalyvavimą, atsakė į 

susirinkusiųjų klausimus. 

 

 

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. 

 



 

 
                                            

Draft Agenda 
Management Committee Meeting  

 
COST Action no. FP1103 

Action Title: Fraxinus dieback in Europe: elaborating guidelines and strategies for sustainable 
management (FRAXBACK) 

Venue Dubrovnik, Country Croatia from ______________ to ______________                         
    
To be completed by the meeting secretary and circulated to the MC and the COST Association (Science and 
Administrative Officer)     
    
 
1. Welcome to participants 
2. Adoption of agenda 
3. Approval of minutes and matters arising of last meeting 
4. Update from the Action Chair 
    a. Status of Action, including participating countries 
    b. Action budget status 
    c. STSM status and new applications 
5. Promotion of gender balance and of Early Stage Researchers (ESR) 
6. Update from the Grant Holder                 
7. Update from the COST Association  
8. Follow-up of MoU objectives 
    a. Progress report of working groups 
9. Scientific planning  
    a. Scientific strategy 
    b. Action Budget Planning 
    c. Long-term planning (including anticipated locations and dates of future activities) 
    d. Dissemination planning (Publications and outreach activities) 
10. Requests for new members 
11. Non-COST applications to the Actions 
12. AOB 
13. Location and date of next meeting 
14. Summary of MC decisions 
15. Closing 
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