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Atstovas COST veiklos IC1304 valdymo komitete doc. Saulius Japertas 2014 m. spalio 23-24 d. Larnakoje 

(Kipras) dalyvavo 3-iame valdymo komiteto posėdyje. Susirinkimo darbotvarkė pateikiama priede. 

IC1304 veiklos valdymo komiteto pirmininkas prof. Rob van der Mei pasveikino visus posėdžio dalyvius 

bei supažindino su 3-ojo valdymo komiteto posėdžio darbotvarke. Prof. Rob van der Mei pateikė informaciją 

apie pasikeitimus, įvykusius po paskutinio valdymo komiteto posėdžio (dalyvaujančių šalių - narių skaičių, 

veiklos biudžetą ir jo panaudojimą 1-aisiais veiklos metais (2014 m.), planuojamą veiklos biudžetą 2-iesiems 

veiklos metams (2015 m.), trumpalaikius mokslo vizitus ir tolimesnes gaires jų vykdymui). Aptarta esama 

dalyvaujančių skirtingų lyčių, jaunųjų mokslininkų statistika bei nuspręsta skatinti šių grupių atstovus aktyviau 

prisijungti prie vykdomos COST veiklos. Aptartas trumpalaikių mokslo vizitų ir vasaros mokyklų aktyvumas bei 

biudžeto panaudojimas 1-aisiais metais. Konstatuota, kad reikia didinti trumpalaikių mokslo vizitų ir vasaros 

mokyklų skaičių, nes neišnaudojamos jiems suplanuotos biudžeto lėšos 2014 m. Prof. Rob van der Mei pateikė 

informaciją apie COST IC1304 veiklos viešinimą stendiniu ir žodiniu pranešimais APC konferencijoje Košice 

(Slovakija). Aptarti esminiai klausimai, susiję su pirmųjų metų ataskaitinio dokumento „State-of-the-Art and 

Challenges“ Europos komisijai parengimu. Nutarta, kad parengto šio dokumento patvirtinimas tarp veiklos 

valdymo komiteto narių vyks iki lapkričio 15 d. elektroniniu balsavimu. IC1304 veiklos valdymo komiteto 

pirmininkas pateikė informaciją apie sukurtą ir veikiantį COST veiklos tinklalapį (http://www.cost-across.nl). 

Diskutuota apie pramonės atstovų dalyvavimo COST veikloje būtinumą ir galimybes. Veiklos valdymo komiteto 

nariai pasiūlė pakviesti prisijungti SAP (Vokietija), PowerFolder (Vokietija), Intracom (Graikija), Telefonica 

(Ispanija), Intel kaip pramonės atstovus. Trumpalaikių mokslo vizitų koordinatorius Nearchos Paspallis 

informavo apie pakeitimus paraiškų trumpalaikiams mokslo vizitams pateikimo procedūroje. Veiklos rezultatų 

sklaidos koordinatorius Joel Rodriguez pristatė sklaidos vykdymui parengtus šablonus (skaidrės, straipsnių 

maketai, vizitinių kortelių maketai ir pan.). Pagal COST veikloje siekiamus mokslo rezultatus sudaryta strategija 

mokslinių bendrų tyrimų vykdymui pagal 14 COST IC1304 veiklą apimančių potemių. Suplanuotas ir 

patvirtintas veiklos biudžetas 2015 metams. Taip pat aptarta ir patvirtinta, kad 1-oji COST IC1304 veiklos 

vasaros mokykla vyks 2015 m. balandžio 8-15 d. Würzburg (Vokietija).  

Atsižvelgiant į Lietuvos mokslininkų mokslinius interesus ir vykdomus mokslinius tyrimus Lietuvos 

mokslininkų atstovai valdymo komitete prisijungė prie WG2 „Methods and tools for monitoring and service 

prediction“ darbo grupės. Jungtiniame WG1, WG2 ir WG3 darbo grupių posėdyje Lietuvos atstovai susipažino 

su kitų grupės narių vykdomais tyrimais ir apsvarstė WG2 darbo grupės veiklos organizavimo bei vykdymo 

klausimus pagal suplanuotas potemes.  

Kitą COST IC1304 veiklos valdymo komiteto posėdį planuojama surengti Würzburg (Vokietija) 2015 m. 

balandžio mėn. (lygiagrečiai su ten vyksiančia vasaros mokykla), kartu organizuojant ir veiklos darbo grupių 

mokslinį seminarą. 
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Subject Į Agenda of the third Management Committee Meeting of COST Action 
IC1304 “Autonomous Control for a Reliable Internet of Services” (ACROSS)

Friday, 24 October, UCLan, Larnaca, Cyprus

1. Approval of minutes and matters arising of lašt MC meeting
2. Update from the Action Chair
3. Promotion of gender balance and of Early Stage Researchers (ESR)
4. Update from the Grant Holder
5. Update from the COST Office
6. Update from DC Rapporteur
7. Annual Progress Conference (preparation and/or feedback from DC)
8. Follow-up of MoU objectives

a) Status of State-of-the-Art / Challenges document (Rob van der Mei)
b) Summer Schools (Tihana Grbac)
c) Short Term Scientific Missions (STSMs, Nearchos Parspallis)
d) Industrial Forum (Hans van den Berg)
e) Website (Rob van der Mei)

9. Scientific planning
a) Scientific strategy / Workplan Year 2
b) Action budget planning
c) Long-term planning
d) Dissemination planning

10. Request for new members
11. Non-COST applications to the Action
12. AOB
13. Location and date of next meeting
14. Summary of NIC decisions
15. Closing
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