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

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

(Management Committee, MC) šeštąjį susitikimą, vykusį 2014 m. rugsėjo 18 d. Palangoje 

(Lietuva). 

 

Susitikime dalyvavo 22 Europos šalis (COST) ir tris ne Europos šalis (non-COST: Ukraina, 

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

40 dalyvių). 

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 pateikta informacija apie visų keturių darbo grupių 

(WG) veiklos progresą (moksliniai rezultatai, jų sklaida: moksliniai ir populiarūs straipsniai, kitos 

masinio informavimo priemonės; trumpalaikių mokslinių stažuočių (Short-Term Scientific Missions, 

STSMs) ir informacinių renginių organizavimas); aptartas gautų veiklos rezultatų atitikimas projekto 

apraše (MoU) išsikeltiems tikslams. Buvo pristatytos ir pakomentuotos naujienos iš COST ofiso 

(nauja renginių organizavimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarka). MC nariai buvo supažindinti su 

Belgrade (Serbija) kovo 25-26 d. vykusios Metinės COST veiklų progreso konferencijos (Annual 

Progress Conference) rezultatais, paskelbta teigiama Veiklos vertinimo išvada. Pasidžiaugta 

vykdomos Veiklos pagrindu sukurto tinklo efektyvumu, be kurio nebūtų buvę pasiekti kai kurie 

svarbūs rezultatai (publikuotas mokslinis straipsnis apie uosių džiūties sukėlėjo Hymenoscyphus 

pseudoalbidus populiacijų struktūrą ir ryšį su genetiškai artima nepatogeniška rūšimi H. albidus; 

jungtinis miško patologų ir selekcininkų susitikimas aptariant uosio auginimo perspektyvas ir galimas 

kovos su džiūtimi priemones; seminaras-ekskursija, pristatantis naujausius mokslo pasiekimus šioje 

srityje plačiajai visuomenei: Veikloje dalyvaujančių uosių džiūties ekspertų pranešimai, interviu BBC 

žurnalistams; 2013 m. lapkričio 29 d. Londone įvykęs ‚FRAXBACK‘ veiklos dalyvių (atstovų) 

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

tyrėjais ir specialistais (Outreach Event)). 

Pateikta informacija apie Veikloje dalyvaujančių COST in non-COST šalių skaičiaus augimą 

(antraisiais Veiklos įgyvendinimo metais užregistruotos 31 COST ir 6 non-COST šalys). Taip pat 

pateikta individuali dalyvių statistika: iš viso antraisiais Veiklos įgyvendinimo metais užregistruoti 

158 dalyviai, iš kurių 62 yra jaunieji tyrėjai (ESR). Per du pirmuosius Veiklos įgyvendinimo metus 

surengti šeši MC susitikimai (visi derinti su darbo grupių pasitarimais, seminarais ir ekskursijomis 

uosių džiūties tematika); 22 STSM stažuotės; publikuoti du moksliniai straipsniai (jungtinė kelių 

COST šalių atstovų autorystė). COST oficialus ‚FRAXBACK‘ Veiklos vertinimas teigiamas; pritarta 

trečiųjų Veiklos įgyvendinimo metų biudžetui. Trečiaisiais biudžetiniais veiklos metais inicijuota 

nauja Veiklos rezultatų sklaidos rūšis – „sklaidos stipendijos“ (dissemination stipends), skirtos 

jaunųjų tyrėjų mobilumui – dalyvavimui tarptautinėse konferencijose remti. Pastaraisiais metais 

suteiktos trys tokios stipendijos. 

2015 m. balandžio mėn. planuojamas darbinis MC susitikimas (kartu su darbo grupių 

susitikimais); siūloma renginio vieta – Dubrovnikas (Kroatija), planuojamas dalyvių skaičius – iki 

100. 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. 

 



 

 

Agenda 
Management Committee Meeting 

 
COST Action FP1103 FRAXBACK 

18th of September 2014, Hotel “Palangos Zuvedra”, Palanga, Lithuania 
 
 
 

 
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  
14. Closing 
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