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Pirmasis 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. kovo mėn. 20 d. Briuselyje COST biure, Avenue Louise 149, B-1050. 
 
Iš viso susitikime iš 61 nacionalinių atstovų ir pavaduotojų, atstovaujančių 23 šalis, dalyvavo 
34 nariai iš 21 šalies. Lietuvai atstovavau aš vienas. Kitas patvirtintas nacionalinis atstovas, 
tuo metu dirbęs KTU, dr. B. Azzopardi, šiuo metu, pasibaigus darbo kontraktui, Lietuvoje jau 
nebedirba – jis išvyko į užsienį.  

Susitikimo darbotvarkė pridėta žemiau, 1 priede. Susitikimo pradžioje apie COST veiklos 
idėjas ir organizaciją papasakojo COST mokslinė pareigūnė dr. Maria Moragues. COST 
MP1307 veikla buvo patvirtinta aukšto rango nacionalinių pareigūnų 2013 11 15. Šiame etape 
buvo pateikti 575 projektai, iš jų patvirtinti kaip finansuotini 36. Veikla oficialiai prasideda 
nuo šio steigiamojo susitikimo 2014 03 20 ir baigsis 2018 03 19.  

Visi dalyviai prisistatė ir supažindino auditoriją su savo atstovaujamomis institucijomis ir 
mokslinės veiklos kryptimis ir interesais.  

Finansavimo klausimus ir ypatumus pakomentavo COST veiklos administravimo pareigūnė p. 
Milena Stoyanova.  

Vadovaujant COST mokslinei pareigūnei dr. Maria Moragues, įvyko veiklos pirmininko ir 
pavaduotojo rinkimai. Jais išrinkti dr. Monica Lira-Cantu (Ispanija) ir dr. Moritz Riede (D. 
Britanija).  
 
Dr. Monica Lira-Cantu pristatė pagrindines veiklos idėjas. Organiniai saulės elementai 
perspektyvūs kaip švarios saulės energijos šaltiniai. Jie gerokai pigesni už neorganinius 
elementus, ekologiški, palyginti paprasta jų gamyba ir reikiamų savybių užtikrinimas 
medžiagų inžinerijos metodais. Tačiau jų pramoninės gamybos perspektyvas šiuo metu riboja 
jų stabilumas. Pasiektas šių elementų energijos konversijos efektyvumas jau viršija 10 proc. ir 
jį esmingai padidinti nebus paprasta. Tuo tarpu žymus prietaisų ilgaamžiškumo padidinimas 
yra realus, ir tai padės iš esmės sumažinti prietaisų ir jų gaminamos energijos kainą. 
Atliekami tyrimai rodo, jog teoriškai įmanoma pasiekti pageidaujamą 20 metų 
ilgaamžiškumą. Visgi pažanga šioje srityje lėta, kadangi sudėtingi degradacijos procesai gali 
būti suprasti tik atliekant kompleksinius savitarpiškai papildančius cheminius ir fizikinius 



tyrimus. Veikla numato sukurti platų tarpdisciplininį akademinių ir komercinių įstaigų ir 
įmonių tinklą, siekiant kompleksiškai ištirti šiuolaikinių organinių saulės elementų 
degradacijos mechanizmus, taikant įvairiapusius papildančius analizės metodus. Siekiama 
ištirti fundamentinių ir taikomųjų fizikinių ir cheminių medžiagų savybių sąryšį, užtikrinant 
prietaisų ilgaamžiškumą, viršijantį 20 metų. Ypatinga šio projekto vertė yra tai, jog bus 
suburtos Europos ir tarptautinės mokslininkų pajėgos, kurios atlikdamos tyrimus, aktyviai 
skleisdamos įgytas žinias visuomenėje ir bendradarbiaudamos su sprendimus priimančiomis 
institucijomis užtikrins kryptingos politikos ir trūkstamų standartų šioje srityje įgyvendinimą. 
Veikla prisidės prie naujos mokslininkų kartos ugdymo šioje srityje, skatindamas aktyvų 
bendradarbiavimą tarp įvairių laboratorijų ir stambių Europos infrastruktūrų. 
 
Patvirtintos šešios darbo grupės ir jų vadovai (žr. 2 priedą). Vilniaus universiteto mokslininkai 
numato dalyvauti šiose darbo grupėse: WG1 Technologijos monitoringas; WG4 Neardančioji 
degradavusių darinių analizė; WG5 Ardančioji degradavusių darinių analizė. 

Patvirtinta grantą valdanti institucija: FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE 
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2), BARCELONA, SPAIN. Patvirtintas viso 
projekto ir pirmojo veiklos etapo biudžetas.  

Patvirtintos pagrindinės veiklos gairės. Numatyta, jog kitas susitikimas įvyks spalį 
Barselonoje, Ispanijoje, derinant jį su ISOS-7 tarptautine konferencija („International Summit 
on Organic Photonic Stability (ISOS-7)“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 priedas. Pirmojo COST MP1307 veiklos susitikimo darbotvarkė 
 

 



 
 

2 priedas. Sudarytos veiklos darbo grupės ir jų vadovai 
 

 

 


