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 Pirmiausia buvo konstatuota, kad dalyvauja 14 šalių atstovai iš prie veiklos 
prisijungusių 18 šalių, todėl yra posėdžio kvorumas. Buvo paskelbta, kad paskutinė 
prisijungusi šalis jau po praėjusio posėdžio yra Nyderlandai, kuriai atstovauja dr. 
Sebastian Altmeyer.   
 Buvo aptarti veiklos renginiai  po paskutinio valdymo komiteto posėdžio: 

• WCET seminaras Paryžiuje 2013-07-09, 
• PROARTIS seminaras Tulūzoje 2013-07-03 d., 
• antrasis teminis susirinkimas Vienoje 2013-09-27 d., 
• teminė sesija HiPEAC konferencijoje Taline 2013-10-07. 

 Buvo pranešta, kad veikloje nebedalyvaus Portugalijos atstovas dr. Stefan M. 
Petters. Jis buvo darbo grupės WG4 koordinatorius bei trumpalaikių mokslinių vizitų 
komisijos narys. Todėl reikia išrinkti naujus atstovus į šias pareigas. 
 Veiklos koordinatorius prof. Björn Lisper informavo, kad dėl Horizon 2020 starto 
veiklos pirmieji finansiniai pratęsiami 3 mėnesiais, papildomai skiriant 36970 eurų. Todėl 
reikia papildyti mokslinės veiklos planą ir pakeisti pirmųjų metų biudžetą. Diskutuota, 
kuriems metams priskirti Italijoje rengiamą vasaros mokyklą. Dr. Tulio Vardanega 
patikino, kad mokyklos datos nebegalima pakeisti - ji vyks nuo birželio 27 d. iki liepos 2 
d. Todėl mokyklos išlaidos pateks į pirmuosius finansinius veiklos metus. 
 Išklausyta informacija apie lėšų trumpalaikėms mokslinėms išlaidoms 
panaudojimą. Trumpalaikių mokslinių vizitų komisiją buvo gavusi 5 prašymus iš kurių 3 
buvo patenkinti (viename vizite Tulūzos universitete dalyvavo Šiaulių universiteto 
lektorė Simona Ramanauskaitė),  vienas atmestas (priimanti institucija Belgijoje, kuri 
nėra įsijungusi į veiklą), dėl vieno sprendimas dar nepriimtas. Buvo nutarta raginti 
jaunuosius mokslininkus teikti daugiau paraiškų, kad būtų išnaudotos lėšoms visiems 10 
planuotų vizitų. 
 Į trumpalaikių mokslinių vizitų komisiją vietoje Stefan M. Petters buvo pasiūlytas 
dr. Sebastian Altmeyer. Jis vienbalsiai buvo išrinktas į šias pareigas. 
 Buvo diskuotas lyčių balansas veikloje. Prof. Heiko Falk rekomendavo skatinti 
merginas doktorantes dalyvauti teminiuose veiklos seminaruose. 
 Veiklos koordinatorius Bjorn Lisper informavo, kad COST Annual Progress 
Conference (APC) vyks balandžio 23-24 dienomis Košicėje (Slovakija) ir jis joje 
dalyvaus. Paragino šalių atstovus suteikti reikiamą informaciją apie atliktus darbus. 
 Komisijos raportuotojas dr. Gideon Ariely paskelbė šias žinias: 

• COST tampa nepelno siekiančia organizacija, įregistruota Belgijoje. Tai formalus 
sprendimas ir neturės įtakos veiklai. 

• Monica Dietl paskirta COST direktore.  
• COST biudžetas iki šiol buvo skiriamas iš FP7 programos. Nuo 2014 metų bus 

pradėta finansuoti iš Horizon 2020. 



 Susirinkimo metu buvo diskutuota apie bendradarbiavimą su IAB (Industrial 
Advisory Board). Nutarta visiems nariams sudaryti galimybę susipažinti su veiklos 
medžiaga ir pirmųjų metų ataskaita. 
 
 Buvo nutarta kitą susirinkimą surengti 2014 metų liepos 7 d. Madride. 
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