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Virginijos Sidlauskien6s ataskaita apie COST tikslin6s veiklos tinklo TN1201

ketvirtojo veiklq valdymo komiteto (VVG) pos6d[, [vykusi Graikijoje, Herakliono universitete,
2014-05-21

PosedZio, organizuoto, kooperuojantis su Graikijos pirmininkavimu Europos S4jungos Tarybai, metu:

1. genderste konsorciumo vadovd In6s Sanchez de Madariaga informavo apie tinklo sudeti:

Memorandum4pasira5e 33 Salys ir dar 3 vy'kdo istojimo procedflr4.

2. COST komiteto vadovybe (COST Committee of Senior Officials, CSO), patvirtino TN1201 tinklo
veiklos vertintoj4 ir 2 ataskaitos rengejus (Daniela Koleva ir Paul A. Fowler). Tikslas - ivertinti tinklo
palangq, igyvendinant Memorandum4 valstybiq itraukiamumq tarptautin[ bendradarbiavim4
i5kirtinumo nuo kitq tinklq iSgryninimq ir pridetinq verte. Rezultatas - tolesnis tinklo finansavimas iki
2016 m.

3. Patvirtinti darbo grupiq (DGl, DG2, DG3) vadovai.
4. Aptartas finansini4 iSlaidqplanas numatytoms 2014 m. priemonems ir skelbiamas 2014 m. konkursas

Short Term Scientifrc Missions lgyvendinti.
5. COST biuras pateike pasifilymus tinklui: biudZetas skiriamas tik Zemelapiui sudaryti, bet ne projektq

parai5koms, numatoma apklausti nacionalinius COST programos koordinatorius, domintis kaip I
tinkl4buvo atrinkti valstybiq atstovai; tinklo nariams ne tik planuoti mokytis, bet ir mokyti kitus,
pavyzdLiui, kaip sudarli lydiq lygybes plan4. institucijai; daugiau biudZeto ir veiklq skirti Saliq

itraukimui t tinklq.
6. Pristatytos konferencijos, kuriose pristatyta tinklo TN1201 veikla.
1. Pateildos darbo grupiq (DG1, DG2 ir DG3) ataskaitos ir esminiai rezuliatai, pasiekimai bei artimiausi

veiksmai.
8. Mokslo renginiqplanavimas: sekantis WG+DGI -2A15 rn. kovo arbalandLio m6n., Lisabonoje;
DG2 - Budapeste ar kitoje Rytq Europos Salyje; DG3 - 2A1,5 m. geguZes-birZelio men., Stambule.

Realizuojant COST programos Saliq [traukiamumo reikalavim4 bent vienas gebejimq stiprinimo
seminaras turetq vykti vienoje i5 Siq Saliq: Kipre, Estijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje. Lenkijoje.
9. DG3 organizuojama konferencij a EnGendering Cities, Designing Sustainable and Inclusive Urban

Environments for All, remiama Italijos pirmininkavimo ET, numatlta 2014 m. rugsejo men. Romoje.

10. DG1 gebejimq stiprinimo seminaras gali blti: Kipre, Bulgarijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Lietuvoje
arba Estijoje.

11. Aptarta ataskaitq apie vykdomas tinklo veiklas valstybese struktura. Ataskaitq teikirno terminas -
2015 m. birZelio men.

12. Aptartos2014 m. ir 2015 m. veiklq ir biudZeto planas.


