
Ataskaita apie COST Veiklos FP1203 „European non-wood forest products (NWFPs) 

network“ Valdymo komiteto (Management Committee, MC) pirmąjį susitikimą, vykusį 2013 

m. balandžio 9 d. COST būstinėje Briuselyje (Belgija) 

 

 

COST Veiklos FP1203 pirmajame susitikime iš 43 nominuotų Valdymo komiteto 

narių dalyvavo  33,  COST Veiklos mokslinė sekretorė Melae Langbein ir Veiklos administratorė 

Cassia Azevedo.  

  Veiklos mokslinė sekretorė Melae Langbein pristatė pranešimą apie bendrąjį COST 

valdymo ir veiklos mechanizmą. Veiklos administratorė Cassia Azevedo supažindino su Veiklų 

administravimo bei metinio biudžeto sudarymo bendrosiomis taisyklėmis bei dalyvavimo Veikloje 

ir finansinio atsiskaitymo pagrindiniais reikalavimais.  

  Veiklos pirmininku buvo išrinktas dr. Luis Fontes (Portugalija), pirmininko  

pavaduotoja – prof. Margarida Tome (Portugalija). Išrinktasis pirmininkas pristatė pranešimą apie 

Veiklos FP1203 tikslus, uždavinius, darbo planą ir numatomas priemones tikslams įgyvendinti. 

COST Veiklos FP1203 pradžia – 2013 04 09, pabaiga – 2017 04 08,   šiuo metu Veikloje dalyvauja 

27 šalys.  

COST FP1203 Veiklos pagrindinis tikslas sutelkti Europos mokslininkus ir 

vadybininkus ir sukurti jų bendradarbiavimo tinklą įvairiatematinėje nemedieninių miško išteklių 

tyrimų, jų tvaraus naudojimo ir išsaugojimo srityse; apibendrinti turimą informaciją bei ją panaudoti 

tolesniems šių išteklių tyrimams, modeliavimui, valdymui ir jų ekonominio potencialo didinimui. 

Veiklos iškelti uždaviniai numato: identifikuoti ir aprašyti svarbiausių Europos nemedieninių miško 

išteklių buveinių ekosistemas; surinkti ir apibendrinti teorines ir praktines žinias apie šių išteklių 

ekologinį paplitimą ir adaptaciją, potencialaus mažėjimo grėsmes bei jų kaitą, ryšium su 

vykstančiais klimato pokyčiais; išvystyti ekonominių, socialinių/kultūrinių ir teisinių veiklų tinklą, 

kuris padėtų integruoti išteklių valdymą ir naudojimą „žaliosios“ ekonomikos kūrime ir vystyme. 

Surinkta informacija padės sukurti bendrą duomenų bazę identifikuoti pagrindinius nemedieninius 

miško išteklius, nustatyti tyrimų prioritetus, kurių tolesnis vystymas užtikrins tvarų išteklių 

naudojimą ir valdymą, naujų verslų ir investicijų atsiradimą Europos šalyse. 

Buvo apsvarstytas pirmųjų Veiklos metų biudžeto (171,6 tūkst. EUR) paskirstymas 

Valdymo komiteto narių dalyvavimo susitikimuose išlaidoms (121,2 tūkst. EUR) padengti, 

trumpalaikėms stažuotėms (STSM) (20,0 tūkst. EUR), kai kuriems moksliniams tyrimams, 

informacinės sistemos kūrimui, susitikimų organizavimui ir kitoms Veiklos administravimo 

reikmėms.  

Susitikimo metu buvo išrinkti keturių darbo grupių vadovai bei jų pavaduotojai. 

Paskirtas už STSM organizavimą atsakingas asmuo. Diskutuota dėl sekančio Valdymo komiteto 

narių susitikimo vietos, laiko ir preliminarios programos. Buvo nutarta, kad antrasis Valdymo 

komiteto susitikimas vyks 2013 m. birželio 20-21 d., Lisabonoje. Susitikimo dalyviai įpareigojami 

paruošti pranešimus apie atstovaujamos šalies nemedieninius miško resursus.  
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