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Antrasis COST MP1307 veiklos „Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation 

mechanisms of Organic Solar Cells by complementary characterization techniques 

(StableNextSol)“ („Stabilioji naujos kartos fotovoltaika: organinių saulės elementų degradacijos 

mechanizmų atskleidimas papildančiais tyrimo metodais“) susitikimas įvyko 2014 m. spalio mėn. 

8-9 d. Barselonoje viešbutyje „Condes de Barcelona” (Passeig de Gràcia, 73, 08008 Barcelona, 

Ispanija). Renginys buvo suderintas ir įvyko po ISOS-7konferencijos (7th International Summit on 

Organic Photovotlaics). 

Susitikimo darbotvarkė pridėta 1 priede. 

Renginio pradžioje patvirtinta susitikimo darbotvarkė ir patvirtintas pirmojo posėdžio, įvykusio 

2014 m. kovo mėn. 20 d. Briuselyje, protokolas. Aptartas biudžeto vykdymas 2014 m. ir 

patvirtintas 2015 m. biudžetas 2015 m. Biudžete numatyta konkurso būdu finansuoti jaunųjų 

mokslininkų trumpalaikius mokslinius vizitus į projekto partnerių institucijas. Aptarti ir patvirtinti 

tokio finansavimo taisyklės ir pateiktų paraiškų vertinimo gairės ir prioritetai. Taisykles galima rasti 

puslapyje: 

http://stablenextsol.eu/activities/short-term-scientific-missions/ 

Darbo grupių (DG) vadovai pristatė savo veiklos vizijas, strategijas ir bendradarbiavimo 

perspektyvas. COST MP1307 veikloje yra šios darbo grupės: 

 

DG1:Technologijų vertinimas: dr. Nieves Espinosa, Danija (e-pašto adresas: nimar@dtu.dk) 

DG2: Organinių fotovoltinių prietaisų formavimas: dr. Yulia Galagan, Olandija (e-pašto 

adresas:yulia.galagan@tno.nl)  

DG3: Organinių fotovoltinių prietaisų degradacija: dr. Sjoerd Veenstra, Olandija (e-pašto 

adresas:veenstra@ecn.nl) 

DG4: Neardantis charakterizavimas: dr. Harald Hoppe, Vokietija (e-pašto 

adresas:herald.hoppe@tu-ilmenau.de) 

DG5:Ardantis charakterizavimas: prof. Eugene Katz, Izraelis (e-pašto adresas: keugene@bgu.ac.il) 

DG6: Naujų prietaisų inžinerija: dr. Eszter Voroshazi, Belgija (e-pašto adresas: 

eszter.voroshazi@imec.be) 

 

Aptartos ilgalaikio planavimo strategijos ir biudžeto gairės. Numatytos projekto rezultatų sklaidos 

priemonės. 

  



 

1 priedas. Antrojo COST MP1307 veiklos susitikimo darbotvarkė 

 

Draft Agenda 

Management Committee Meeting 

COST Action no. MP1307 

Action Title: Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of 

Organic Solar Cells by complementary characterization techniques (StableNextSol) 

Venue Barcelona, Spain from 8th to 9th of October, 2014. 

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 


