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2014 m. Rugsėjo 30, spalio 1 d. Amsterdame (Olandija) vyko  COST IC1103 veiklos valdymo 

komiteto posėdis. 

 

Posėdžio metu veiklos valdymo komiteto pirmininkas Marco Ottavi (Italija) pasveikino dalyvius, 

pasiūlė darbotvarkę. Komiteto nariai patvirtino paskutinio posėdžio stenogramą. Marco Ottavi  

komiteto nariams pateikė informaciją apie pasikeitimus įvykusius po paskutinio veiklos valdymo 

komiteto posėdžio (naujų šalių įsitraukimas į veiklą, veiklos biudžeto patvirtinimas, gauti 

trumpalaikių mokslinių vizitų prašymai). Cost atstovas iš Bruselio supažindino  su naujais taisyklių 

pasikeitimais.  Darbo grupių vadovai pateikė informaciją apie grupėse planuojamas veiklas ir 

apibendrino grupių narių pareikštus mokslinius interesus. Svarstyti artimiausi veiklos plane 

numatyti darbai. Aptartos galimybės rengti bendras veikloje dalyvaujančių mokslininkų 

publikacijas, galimybės rengti bendras paraiškas pagal Horizon 2020 programą. Spalio mėnesio 

pabaigoje numatytas darbo grupių vadovų susitikimas Lausanne, Šveicarija numatyti perspektyvą 

toliesnių planų. Prahoje numatyta doktorantų mokykla balandžio mėnesį. Amsterdame kartu su 

DFT(Design for Testability)  konferencija vyko Median ir Trudevice veiklų seminaras, kuriame 

buvo padaryti apibendrinantys pranešimai ir taip pat padariau pranešimą apir darbus vykdomus 

Lietuvoje. Seminarų bukletas pridedamas.  

Atsižvelgiant į Lietuvos mokslininkų mokslinius interesus ir vykdomus mokslinius tyrimus 

Lietuvos atstovas valdymo komitete prisijungė prie WG2 – System level design, on-line 

testing/fault tolerance ir  WG3 – Verification and Validation/Debug Methodologies darbo grupių., 

supažindino grupių narius su Lietuvoje vykdomais tyrimais.  

 

Kitą veiklos valdymo komiteto posėdį planuojama surengti Grenoblyje (Prancūzija) 2015 m. kovo  

mėn., kartu organizuojant ir COST IC1103 veiklos mokslini seminarą tuo metu vyksiančioje 

tarptautinėje konferencijoje.. Galutinis atsiskaityma snumatytas 2015  metų lapkričio mėnesį Taline.    
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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) 

Core group meeting in Lausanne 

Fourth MEDIAN Workshop in Grenoble 

Second Training school in Prague 

Final Workshop in Tallinn 

d. Dissemination planning (Publications and outreach activities) 

MEDIAN Final Report 

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 

 

 

 



 
 


