
 

Ataskaita apie COST Veiklos FP1206 “European mixed forests. Integrating Scientific 

Knowledge in Sustainable Forest Management (EuMixFor)”  Valdymo komiteto (MC) 

antrąjį susitikimą, vykusį 2013 m. spalio 23 d. Madride (Ispanija). 

 
Susitikime dalyvavo 23-jų šalių (iš 30-ies) (COST ir non-COST (Turkijos ir Ukrainos)) Valdymo 

komiteto nariai.  

 

Veiklos Valdymo komiteto vadovas (MC Chair) Dr. Andres Bravo-Oviedo (Ispanija) atidarė 

susitikimą ir pristatė susitikimo darbotvarkę. Susitikime buvo pristatytas praėjusio MC susitikimo 

darbinis protokolas bei reikalai, susiję su pastarojo susitikimo nutarimais. 

Buvo pristatytos ir pakomentuotos naujienos iš COST ofiso bei problemos susijusios su veiklos 

administravimu, iškylančios dėl COST ofiso numatytų finansinės atsiskaitomybės tvarkų nesutapimų 

su administratoriaus vidine tvarka bei šalies administraciniais reikalavimais.  

Buvo aptartas vykdomos EuMixFor veiklos biudžeto naudojimas 2013 m., finansinių likučių 

perskirstymas bei biudžeto planas 2014 m., taip pat pristatytos planuojamos veiklos: MC susitikimas, 

darbinių grupių susitikimai, kursų (Training schools) ir trumpalaikių mokslinių stažuočių (Short-

Term Scientific Missions, STSMs) organizavimas. 2014 m. planuojami 3 darbo grupių susitikimai 

(arba, jei taip bus nuspręsta – 2 susitikimai, susijungus drauge 1 ir 2 darbo grupei), trumpalaikių 

mokslinių stažuočių skaičius kol kas nenumatytas, ir pateiktas kvietimas organizuoti kursus tema 

“Studying mixed-forest dynamics and functioning: experimental and monitoring approaches”. 

MC susitikimas preliminariai numatytas 2014 m. rudenį Rumunijoje, detalės ir tiksli vieta bus 

pateikti vėliau. Taip pat buvo aptarta biudžeto skiltis skirta veiklos viešinimui bei mokslinėms 

publikacijoms bei pristatytas veiklos tinklapis (http://www.mixedforests.eu/). 

Buvo įvertintas lyčių balansas EuMixFor veikloje ir atskirose darbo grupėse ir konstatuota, kad, nors 

lyčių pasiskirstymas skirtingose darbo grupėse netolygus, tačiau bendras balansas veikloje yra 

patenkinamas.  

Buvo įvertintas EuMixFor veiklos mokslinis progresas (pagal 1-3 darbo grupių vadovų raportus), 

taip pat įvertintas vienas svarbesnių veiklos MoU numatytų diskusinių punktų – parengtas 

mišriųjų miškų apibrėžimas, kuriuo sekant bus nustatomos visos veiklos užduotys. Tam tikslui 

prieš susitikimą MC pirmininkas A. Bravo-Oviedo parengė diskusinį straipsnį (Discussion Note): 

„Mixed Forest Definition for COST Action FP1206” pagal medžiagą, kurią pateikė: Alberdi-

Asensio, I., Antón, C.,Barbati, A., Barreiro, S., Brang, P., Corona, P.M., Dröossler, L., Kaynas, 

B.Y., Legay, M., Löf, M., Mason, B., Meliadis, J., Manetti, M.C., Morneau, F., Motiejūnaitė, J., 

O’Reilly, C., Pach, M., Ponette, Q., Pretzsch, H., Short, I., Skovsgaard, J.P., Souidi, Z., Spathelf, 

P., Sterba, H., Stojanovic, D., Strelcova, K., Svoboda, M., Valsta, L.,Verheyen, K., Zlatanov, T. 

Buvo svarstytos naujų veiklos narių paraiškos. Naujų paraiškų iš COST šalių ar Near Neigbour non-

COST Countries (NNC) nebuvo, tačiau buvo pranešta, kad susidomėjimą ir norą įsijungti į šią 

veiklą pareiškė kelios International Partner Countries (IPC). 
Susitikimo pirmininkas Dr. R. Dr. Andres Bravo-Oviedo uždarė renginį ir padėkojo dalyviams už 

aktyvų darbą tiek darbo grupėse, tiek veiklos organizavimo darbe.  

 

Dr. Jurga Motiejūnaitė,  

Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas,  

COST Veiklos FP1206 (EuMixFor) Valdymo komiteto (MC) narė. 



    

 
 

                                            
Draft Agenda 

Management Committee Meeting  
 

COST Action no. FP1206 

Action Title: European mixed forests. Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest 
Management. (EuMIXFOR) 

Venue Madrid, Country Spain from 11:30 2013/10/23 to 13:30 2013/10/23                     
    
    
 

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 Office  

8. Update from the DC Rapporteur 

9. Annual Progress Conference (preparation and/or feedback from DC) 

10. Follow-up of MoU objectives 

    a. Progress report of working groups 

11. 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) 

12. Requests for new members 

13. Non-COST applications to the Actions 

14. AOB 

15. Location and date of next meeting 

16. Summary of MC decisions 

17. Closing 
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