
 

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

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

trečiąjį susitikimą, vykusį 2014 m. spalio 29 d. Liublianoje (Slovėnija). 

 
Susitikime dalyvavo 26-ių šalių (iš 30-ies COST šalių) ir 4 non-COST) 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. 

Aptartas Veiklos statusas bei veikloje dalyvaujančios šalys (30 COST, 4 non-COST (Turkija, 

Alžyras, Marokas ir Ukraina) ir 4 šalys partnerės (JAV, Kanada, Kosta Rika ir Argentina) bei jų 

sudėties atitikimas naujiems COST veiklų reikalavimams, Veiklos biudžeto būklė, trumpalaikių 

mokslinių stažuočių (Short-Term Scientific Missions, STSMs) būklė, eiga ir naujos paraiškos. Taip  

pat aptartas dalyvių lyčių ir ankstyvos stadijos tyrėjų (Early Stage Researchers, ESR) balansas bei 

teigiamo šių punktų balanso skatinimas.  

COST granto valdytojo (INIAS) administracijos atstovas pristatė naujas finansinės 

atsiskaitomybės taisykles. Taip pat buvo perduotas pranešimas iš COST ofiso apie COST veiklų 

organizacinius pasikeitimus ir apie metinę veiklų progreso konferenciją. 

Trijų darbo grupių pirmininkai pristatė vykdomų ir numatomų mokslinių, organizacinių bei rezultatų 

viešinimo ir publikavimo veiklų ataskaitas bei planus. 

Valdymo komiteto vadovas pristatė Veiklos mokslinių tyrimų strategiją (tame tarpe bendrą 

mišriojo bukų ir pušų miško tyrimą tose šalyse, kur tokie miškai egzistuoja), pristatė naują Veiklos 

biudžeto planą bei būsimų susitikimų, pasitarimų, seminarų ir konferencijų planus. 2015 m. gegužės 

pabaigoje numatomas seminaras Arece (Italija) skirtas mišrių miškų želdinimo, tvarkymo ir ugdymo 

klausimams. 2015 m. rugsėjo pabaigoje numatytas darbo grupių ir Valdymo komiteto susitikimas 

Brašove (Rumunija). Aptartas publikacijų ir Veiklos viešinimo planas. 2014 m. gruodžio mėn. 

numatytas išleisti Veiklos tyrimams skirtas specialusis žurnalo „Forest Systems“ numeris, kuriame 

tarpe kitų bus atspausdintas bendras veiklos dalyvių straipsnis: Bravo-Oviedo, A., Pretzsch, H., 

Ammer, C., Andenmatten, E., Antón, C., Barbati, A., Barreiro, S., Brang, P., Bravo, F., Brunner, 

A., Coll, L., Corona, M, den Ouden, J., Drössler, L., Ducey, M.J., Kaynas, B.Y., Legay M., Löf, 

M., Lesinski, J., Mason, B., Meliadis, M., Manetti, M.C., Morneau, F., Motiejunaite, J., 

O’Reilly, C., Pach, M., Ponette, Q., Río, M., Short, I., Skovsgaard, JP, Souidi, Z., Spathelf, P., 

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

2014: European Mixed Forests: Definition and perspectives. – Forest Systems, 23(3) (in print). 
Taip pat buvo priminta apie Veiklos viešinimo būtinybę dalyvių šalyse. 

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 pora šalių iš  

International Partner Countries (IPC) (Juodkalnija ir Čilė) ir šiuo metu praeina patvirtinimo 

procedūras, o taip pat kad institucijos partnerės iš Libano, Indonezijos ir Kolumbijos nepradėjo 

įsijungimo į veiklą proceso. Pranešta, kad viena iš anksčiau užsiregistravusių IPC dalyvių – 

Australija atsisakė tolesnio dalyvavimo, todėl veiklos dalyviams buvo rekomenduota paieškoti 

naujų partnerių šioje šalyje.  
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