
ATASKAITA 
 
COST veiklos TU1203 “CrimePreventionthrough Urban DesignandPlanning” 
Valdymo komiteto susitikimas 
Budapeštas, Vengrija  
Balandžio 13-15 d. 2015 m. 
 
 

Administraciniai klausimai 
 

1 Darbotvarkės patvirtinimas 
Patvirtinta darbotvarkė. 
 
 
2. Nauji nariai 
Patvirtintas priėmimas naujos šalies Norvegijos dalyvauti šiame projekte. 
 
 
3. Biudžetas 
2014-2015 m. biudžetas bus uždarytas 2015 m. gegužės pabaigoje ir dabar yra 
patvirtintas. 
Biudžetas buvo 133.800 Eurų, išlaidos neviršijo biudžeto. 
Naujas biudžetas 2015-2016 m. bus patvirtintas rudenį.  
 
4. Naujienos apie finansavimą 
Priminta nauja kelionių kompensavimo elektroninė sistema. 
Primintos susitikimo kompensavimo sąlygos: 

 Daugiausiai 3 naktys 

 Daugiausiai du maitinimai per dieną 

 Skrydis ir kelionė į/iš konferencijos.  

 Vietinis transportas 25 Eurai, arba kvitai jei suma didesnė. 
Jei kiltų klausimų, kreiptis į TU1203office@labqus.net 
arbarenata.guarneri@fondazione.polimi.it.  
 

Moksliniai klausimai 
 

1. COST uždaviniaiHorizon 2020 rėmuose 
o Apimti kuo daugiau problemų 
o Lyčių balansas 
o Jauni tyrėjai 
o Tarptautinis bendradarbiavimas 

 
2. Aktyvus MC narių bendradarbiavimas 
o Visi MC nariai paprašyti būti aktyviais ir produktyviais; jie turi dalyvauti darbo 

grupėje. 
o Per kelias ateinančias savaites kiekvienas turi nuspręsti, kurioje darbo grupėje 

jis/ji nori dalyvauti. 
o Metų pabaigoje kiekvienas narys turi pateikti trumpą ataskaitą apie nuveiktus 

darbus. Ataskaita turi apimti: 
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 Dalyvavimą susitikimuose 
 Indėlis į veiklas ir produkciją 
 Žinių sklaida jų šalyje ir tarptautiniu mastu. 

 
3. Memorandumo uždavinių atlikimas 

Projektas šiuo metu yra 2 vykdymo stadijoje. Šioje stadijoje pagrindiniai 
uždaviniai yra: 

 Tyrimo objektų atranka ir prezentacija 

 Tyrimo objektų analizė ir lyginimas 

 CP-UDP teorijos ir praktikos analizė.  
Ši stadija tęsis iki finansinių metų pabaigos (2015 m. gegužės). Paskui projektas 
įžengs į 3 stadiją. 
 

4. Planuojami susitikimai: 
 

o Jeruzalė: 

 Gegužės 20 ir 21 d. 
o Čekijos respublika: 

 Gegužės 26-28 d.  
o Gothenburg: 

 Rugsėjo  28, 29 ,30 d.  
o Lyon: 

 Lapkričio 2, 3, 4 d. 
 
Baigiamoji konferencija 
Įvyks lapkritį 2016 m.: 
Konferencijos organizacinė grupė jau sudaryta. Grupės vadovai jau pradėjo 
kontaktuoti su potencialiais partneriais ir svečiais. 
 
 
Vasaros mokykla Kopenhagoje: 
Remiantis Michael laišku, kuriame sakoma, kad Gothenburgo kandidatūra atmetama 
dėl lėšų stygiaus, nuspręsta vasaros mokyklą vykdyti Kopenhagoje. 
Bo’ Gronlund atsakingas už vasaros mokyklos veiklų koordinavimą. Bo pristatė 
detalią ataskaitą ir planus apie vasaros mokyklą: 
 
Biudžetas: Vasaros mokykla kainuos 50.000 Eurų. Visi mokytojai dėstys be piniginio 
atlygio. 
Organizacija: 

 Viešbučiai turi būti užsakyti per ateinančias dvi savaites 

 Studentai turi patvirtinti jų dalyvavimą 

 Derybos su Architektūros mokykla dar neinicijuotos 

 25 studentai atvyks, 50 proc. jų turi būti architektai 

 Kiekvienas MC narys turi išrinkti ir pateikti vieną studentą 

 Vasaros mokyklos rezultatai turi būti pristatyti parodoje Baigiamojoje 
konferencijoje. 

 
Darbo grupė sudarys literatūros sąrašą, kurią studentai turės perskaityti prieš 

atvykstant. 



Mokytojai turi atvykti visai savaitei. 
 
Priimtų sprendimų suvestinė:  

 Jeruzalė patvirtintas 

 MC narių susitikimas Čekijoje patvirtintas 

 Gothenburg patvirtintas 

 Lyonpatvirtintas 

 Vasaros mokykla Kopenhagoje irBo’ mokyklos koordinatorius patvirtinti.  
 
 
 
Parengė Vilius Velička 


