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Posėdžio darbotvarkė: 
 

1. Finansinė ataskaita 2010-2011. 
2. COST akcijos biudžetas 2012  
3. Veiksmų planas biudžetui 2012 
4. Studentų vizitų programa ir finansavimo tvarka 
5. Sekančio posėdžio datos ir vietos aptarimas 
6. Darbų planas 2012 
7. Susitarimas pradėti paruošiamuosius darbus FP7 projeko pasiūlymui: Ląstelių ir 

audinių nanomechanika kaip diagnostinis įrankis nustatyti funkcionalumo būvį.  
8. Darbo grupių posėdis: Sanjay Kumar (Berkeley, CA, USA) paskaita: Atominės 

jėgos mikroskopijos integravimas į biomedicinos įrankių rinkinį: patirtis, iššūkiai , 
galimybės. 

9. Diskusijos. 
 
Posėdžio eiga: 
 
Magdalena Radwanska (projekto finansininkas) pristatė problemas susijusias su nebaigtu 
kai kurių narių finansiniu įforminimu ir tam būtinu biudžeto padidinimu 35 procentais. 
Priminė kad Metinės ataskaitos pristatymo terminas 31/01/2012 ir kad studentų mainų 
programa baigiasi (31/12/2011). 
 
 Maksimali vizito finansavimo suma 2500€  3 mėnesiams. 
Buvo balsuojama dėl student dalyvių amžiaus.Nutarta: maksimalus amžius- PhD+10 metų. 
Norintys gauti grantą pateikia paraiškas atrankos komitetui, informacija COST akcijos 
Interneto svetainėje 
 
Akcijos narių komiteto posėdyje nubalsuota kad 2012 metais bus organizuoti 2 posėdžiai: 
1 darbo grupių ir 1 komiteto ir darbo grupių. 1-mas posėdis vyks Lince, Austrija 
2012.02.04. 
 
Nutarta įkurti naują darbo įrankį stimuliuoti FP7 projektų ruošimą.Tam bus kuriamos darbo 
grupės su koordinatoriumi, kurios siūlys projektų idėjas. Vienas projektas turėtų atitikti 
vieną darbo grupės veiklų kryptį. 
Pirmas pasiūlytas projektas : lastelių mechanika. Coordinatoriai: Drs. M. Radmacher and 
F. Lafont. 
 
 
Pasiūlytas 2012 metų biudžetas buvo vienbalsiai komiteto priimtas: 
 

Posėdžiai 2012: 65,000 € 

Trumpalaikiai vizitai: 20,000 € (8*2500 €) 



Kompetencijos kėlimo mokyklos: 14,100 € 

Sklaida: 4,000 € 

OERSA: 500 € 

FSAC: 9,000 € (8%, max 15%) 

Naujas narys prašosi priimamas: Turkija. Kadangi akcija vyksta daugiau nei metai nutarta 

kad reikalingas asmeninis komiteto narių balsavimas. Balsavimas vyks elektroninių laikų 

pagalba_ už ar prieš. 

Sekančio posėdžio vietos svarstymas paliktas atviras. Pasiūlyta 4 vietos, konkrečiai vieta 

bus parinkta darbo tvarka priklausomai nuo organizatorių pateiktų pasiūlymų. Pasiūlyta:  

 Viterbo (S. Cannistraro) 

 Crakow (M. Lekka) 

 Cambridge (R. Henderson) 

 Zagreb (A. Hozic) 

Taip pat nutarta:  

Akcija orientuota į praktinius tikslus ir narių bendradarbiavimo palaikymą konkrečioje 

tyrimų kryptyje : Atominės jėgos mikroskopija nanomedicinoje ir biologijos moksluose. 

Sėkminga akcija laikoma tokia, kurios veiklų rezultate yra gaunami moksliniai rezultatai ir 

publikacijos, kuriose dalyvauja keletas dalyvių. Todėl publikacijose turi būti nuorodos į 

COST TD1002 akciją, nurodant kad darbas buvo inspiruotas COST TD1002 akcijos. 

Konferencijų pranešimuose naudoti COST akcijos logotipą. 

Vesti apskaitą kiek vyksta kontaktų tarp COST akcijos dalyvių ir klinikų, tarp COST akcijos 

dalyvių ir viešųjų institucijų. 

Paruošti apžvalgas kiekvienoje iš darbo grupių tyrimo tematikų ir publikuoti aukšto citavimo 

indekso žurnaluose, siekiant gero matomumo. 

Posėdžio pabaigoje dalyviai išklausė Sanjay Kumar (Berkeley, CA, USA) paskaitą: 
Atominės jėgos mikroskopijos integravimas į biomedicinos įrankių rinkinį: patirtis, iššūkiai , 
galimybės. 


