
COST Veiklos FP1203 „European non-wood forest products (NWFPs) network“ Valdymo komiteto 3-asis 

posėdis ir 2-asis seminaras Krokuva, Lenkija, 2014 m. vasario 20-21 d.  

Ataskaita 

COST Veiklos FP1203 3-asis Valdymo komiteto posėdis ir 2-asis veiklos seminaras vyko 2014 

m. vasario 20-21 d. Krokuvoje, viešbutyje Hotel Companile Cracovie. Veikloje šiuo metu dalyvauja 29 COST 

šalys bei 9 kitos šalys: Ukraina, Čilė, Marokas, Tunisas, Naujoji Zelandija, Australija, Gruzija, JAV. Veiklos 

pirmininkas dr. Luis Fontes (Portugalija), pirmininko  pavaduotoja – Jenny Wong (Didžioji Britanija).  

Susitikimo plenarinės sesijos metu buvo pristatyti 3 kviestiniai pranešimai: „Nemedieniniai 

miško produktai Lenkijoje: problemos, kryptys ir iššūkiai“  – Pawel Staniszewski (Varšuvos universitetas); 

„Laukiniai grybai: maistas ir vaistų šaltinis“  - Leo van Griensven (Vageningeno universitetas); 

„Nemedieninių miško produktų išteklių ir rinkos prieigos reglamentai“ – K. Freerk Wiersu, (Vageningeno 

universitetas).  

Vyko diskusija dėl trumpalaikių stažuočių (STSM) planavimo, tematikų, dalyvių atrankos ir 

pasiektų rezultatų. Jaunoji mokslininkė M. H. Rodriguez pristatė pasiektus mokslinius rezultatus 

trumpalaikės stažuotės metu.  

Plenarinėje sesijoje buvo aptarti tolesni veikos įgyvendinimo planai, t.y.  bendros NMP 

duomenų bazės kūrimas ir veiklos rezultatų viešinimas moksliniuose straipsniuose rinkinyje ir bendroje 

knygoje.  

Darbas buvo organizuojamas paralelinėse 4 darbo grupių (WG) sesijose: 1– Grybai ir triufeliai 

(WG1); 2 – Medžių produktai (WG2); 3– Pomiškio augalai (WG3); 4 – Gyvuliniai miško produktai (WG4), ir 4 

tikslinių grupių (Task Force) sesijose: 1 – NMP identifikavimas ir ekologija (TF1);  2 – NMP duomenų bazė ir 

modeliavimas (TF2); 3 – Produkcijos optimizavimas (TF3); 4 – NMP naudojimo ekonominiai, marketinginiai 

ir politiniai aspektai (TF4). 

Darbo grupėse dalyvaujančių veikloje šalių atstovai pristatė surinktą informaciją, iškėlė 

pagrindines problemas atitinkamoje darbo tematikoje, aptarė planus ir perspektyvas dėl tolesnio 

bendradarbiavimo, įgyvendinant pagrindinį veiklos tikslą ir vykdant veiklos užduotis. Buvo detaliai aptartos 

einamųjų kalendorinių metų užduotys, kurias veiklos darbo grupių dalyviai įsipareigojo vykdyti. 

Plenariniame darbo grupių posėdyje grupių koordinatoriai pristatė pasiektų rezultatų 

apibendrinimą, tolesnius grupių planus, įgyvendinant pagrindinius veiklos  uždavinius.  

Valdymo komiteto posėdžio metu veiklos koordinatorius Luis Fontes pateikė ataskaitą apie 

praėjusių metų veiklos biudžeto panaudojimą. Buvo aptartas pretendentų į trumpalaikes stažuotes  

vertinimas bei joms numatomas skirti biudžetas. Patvirtintos vasaros stažuočių tematikos, priimančios 

institucijos bei preliminarus jų laikas.  Aptarta kito veiklos susitikimo vieta ir organizatoriai. Numatyta, kad 

susitikimas vyks Kroatijoje 2015 m.  

Įvykdžius numatytą veiklos susitikimo dienotvarkę, vietiniai organizatoriai, susitikimo dalyvius 

pakvietė į pažintinę ekskursiją po Krokuvos senamiestį.  

Susitikime taip pat dalyvavo Valdymo komiteto narės pavaduotoja dr.  Birutė Karpavičienė. 
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